
Ajuntament
de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona

T. 936 39 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

Subvencions a centres docents

Sol·licitud de subvenció

Nom del centre

Dades del centre docent sol·licitant

El centre disposa d’instal·lacions per dur a terme l’activitat

SÍ

Instal·lacions utilitzades per a la realització de l’activitat o projecte

Activitat núm.

(1 al 6)

Nom activitat

TOTAL DEL PROJECTE

Pressupost total

de l’activitat

Import aportat

pel centre

Import de subvenció

sol·licitat

Percentatge de subvenció

sol·licitada respecte el total

DETALL PER ACTIVITATS (Cada centre pot presentar un màxim de 6 activitats. Poseu-les per ordre de prioritat, sent el número 1 la màxima prioritat).

Dades identificatives de la subvenció

NO

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.



Subvencions a centres docents

Sol·licitud de subvenció

Titular del compte

NIF

Entitat bancària

Dades bancàries

El sotasignant declara:

1.- Que el centre al qual representa reuneix els requisits, per ser beneficiari, previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, 
General de Subvencions. 

2.-  Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s’hi adjunten són certes.

3.- Prendre el compromís, en cas de concedir-se la subvenció, de complir la normativa legal vigent per a ajuts d’aquest tipus i totes les condicions  
previstes en les bases reguladores de la convocatòria. 

4.- Comunicar a l’Ajuntament la percepció de qualsevol altre ajut o subvenció.

5.- Assumir les responsabilitats que puguin derivar-se de la realització de l’activitat objecte de la subvenció sol·licitada, així com disposar de 
l’assegurança de responsabilitat civil corresponent.

6.- Difondre, en cas de rebre subvenció, que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Begues.

7.- Lliurar justificació de la realització del projecte, si s’obté subvenció, dins dels terminis establerts a les bases.

Declaro

Descripció de les activitats (cal adjuntar un full de descripció de cadascuna de les activitats subvencionables).

Pressupost del projecte (cal omplir un model per cada activitat subvencionable).

Documentació a adjuntar en el moment de realitzar la sol·licitud de la subvenció

Població

Número de compte - IBAN (24 dígits)

E S - - -- -

Codi postal

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.



Descripció de l’activitat

Persones destinatàries

Nombre previst de participants / beneficiaris

Número
d’activitat

Ajuntament
de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona

T. 936 39 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

Subvencions a centres docents

Descripció de l’activitat 
(Ompliu una fitxa per a cada activitat per a la qual justifiqueu una subvenció. El número de l’activitat ha de ser 
el mateix que l’indicat en la sol·licitud de la subvenció)

Innovació de la proposta

Objectius específics

Lloc/s on es realitzarà l’activitat

Nom de l’activitat

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.



Subvencions a centres docents

Descripció de l’activitat 

Calendari de l’activitat: (data d’inici, data de finalització, etc.)

Recursos humans i materials

Indicar si es preveuen contractacions i especificar-les

Altres col·laboracions (entitats, ajuntament, escoles, etc.)

Avaluació de l’activitat

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.



Número
d’activitat

Nom de l’activitat

Pressupost total de l’activitat € Import de subvenció sol·licitat €

Ajuntament
de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona

T. 936 39 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

Subvencions a centres escolars                 

Pressupost de l’activitat

PRESSUPOST DESGLOSSAT DE L’ACTIVITAT

DESPESES INGRESSOS

(Ompliu una fitxa per a cada activitat per a la qual justifiqueu una subvenció. El número de l’activitat ha de ser 
el mateix que l’indicat en la sol·licitud de la subvenció)

Personal de l’entitat

Infraestructura

 - Lloguers

 - Subministraments
 (aigua,llum,gas,telèfon,etc...)

   - Manteniment/ reparació

Material inventariable

Propaganda/comunicació

Altres

   - Assegurances

   - Quotes

   - Contractació serveis externs

   - Materials

   - Menjars

 -...............................

 -...............................

Subv. Ajuntament de Begues

Subvencions d’altres
Administracions públiques
(especificar-les)

-..............................

-...............................

-...............................

Altres (especificar)

-...............................

-...............................

-...............................

-...............................

-...............................

-...............................

-...............................

TOTAL DESPESES TOTAL INGRESSOS

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.



Descripció de l’activitat

Persones destinatàries

Nombre previst de participants / beneficiaris

Número
d’activitat

Ajuntament
de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona

T. 936 39 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

Subvencions a centres docents

Descripció de l’activitat 
(Ompliu una fitxa per a cada activitat per a la qual justifiqueu una subvenció. El número de l’activitat ha de ser 
el mateix que l’indicat en la sol·licitud de la subvenció)

Innovació de la proposta

Objectius específics

Lloc/s on es realitzarà l’activitat

Nom de l’activitat

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.



Subvencions a centres docents

Descripció de l’activitat 

Calendari de l’activitat: (data d’inici, data de finalització, etc.)

Recursos humans i materials

Indicar si es preveuen contractacions i especificar-les

Altres col·laboracions (entitats, ajuntament, escoles, etc.)

Avaluació de l’activitat

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.



Número
d’activitat

Nom de l’activitat

Pressupost total de l’activitat € Import de subvenció sol·licitat €

Ajuntament
de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona

T. 936 39 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

Subvencions a centres escolars                 

Pressupost de l’activitat

PRESSUPOST DESGLOSSAT DE L’ACTIVITAT

DESPESES INGRESSOS

(Ompliu una fitxa per a cada activitat per a la qual justifiqueu una subvenció. El número de l’activitat ha de ser 
el mateix que l’indicat en la sol·licitud de la subvenció)

Personal de l’entitat

Infraestructura

 - Lloguers

 - Subministraments
 (aigua,llum,gas,telèfon,etc...)

   - Manteniment/ reparació

Material inventariable

Propaganda/comunicació

Altres

   - Assegurances

   - Quotes

   - Contractació serveis externs

   - Materials

   - Menjars

 -...............................

 -...............................

Subv. Ajuntament de Begues

Subvencions d’altres
Administracions públiques
(especificar-les)

-..............................

-...............................

-...............................

Altres (especificar)

-...............................

-...............................

-...............................

-...............................

-...............................

-...............................

-...............................

TOTAL DESPESES TOTAL INGRESSOS

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.



Descripció de l’activitat

Persones destinatàries

Nombre previst de participants / beneficiaris

Número
d’activitat

Ajuntament
de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona

T. 936 39 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

Subvencions a centres docents

Descripció de l’activitat 
(Ompliu una fitxa per a cada activitat per a la qual justifiqueu una subvenció. El número de l’activitat ha de ser 
el mateix que l’indicat en la sol·licitud de la subvenció)

Innovació de la proposta

Objectius específics

Lloc/s on es realitzarà l’activitat

Nom de l’activitat

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.



Subvencions a centres docents

Descripció de l’activitat 

Calendari de l’activitat: (data d’inici, data de finalització, etc.)

Recursos humans i materials

Indicar si es preveuen contractacions i especificar-les

Altres col·laboracions (entitats, ajuntament, escoles, etc.)

Avaluació de l’activitat

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.



Número
d’activitat

Nom de l’activitat

Pressupost total de l’activitat € Import de subvenció sol·licitat €

Ajuntament
de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona

T. 936 39 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

Subvencions a centres escolars                 

Pressupost de l’activitat

PRESSUPOST DESGLOSSAT DE L’ACTIVITAT

DESPESES INGRESSOS

(Ompliu una fitxa per a cada activitat per a la qual justifiqueu una subvenció. El número de l’activitat ha de ser 
el mateix que l’indicat en la sol·licitud de la subvenció)

Personal de l’entitat

Infraestructura

 - Lloguers

 - Subministraments
 (aigua,llum,gas,telèfon,etc...)

   - Manteniment/ reparació

Material inventariable

Propaganda/comunicació

Altres

   - Assegurances

   - Quotes

   - Contractació serveis externs

   - Materials

   - Menjars

 -...............................

 -...............................

Subv. Ajuntament de Begues

Subvencions d’altres
Administracions públiques
(especificar-les)

-..............................

-...............................

-...............................

Altres (especificar)

-...............................

-...............................

-...............................

-...............................

-...............................

-...............................

-...............................

TOTAL DESPESES TOTAL INGRESSOS

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.



Descripció de l’activitat

Persones destinatàries

Nombre previst de participants / beneficiaris

Número
d’activitat

Ajuntament
de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona

T. 936 39 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

Subvencions a centres docents

Descripció de l’activitat 
(Ompliu una fitxa per a cada activitat per a la qual justifiqueu una subvenció. El número de l’activitat ha de ser 
el mateix que l’indicat en la sol·licitud de la subvenció)

Innovació de la proposta

Objectius específics

Lloc/s on es realitzarà l’activitat

Nom de l’activitat

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.



Subvencions a centres docents

Descripció de l’activitat 

Calendari de l’activitat: (data d’inici, data de finalització, etc.)

Recursos humans i materials

Indicar si es preveuen contractacions i especificar-les

Altres col·laboracions (entitats, ajuntament, escoles, etc.)

Avaluació de l’activitat

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.



Número
d’activitat

Nom de l’activitat

Pressupost total de l’activitat € Import de subvenció sol·licitat €

Ajuntament
de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona

T. 936 39 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

Subvencions a centres escolars                 

Pressupost de l’activitat

PRESSUPOST DESGLOSSAT DE L’ACTIVITAT

DESPESES INGRESSOS

(Ompliu una fitxa per a cada activitat per a la qual justifiqueu una subvenció. El número de l’activitat ha de ser 
el mateix que l’indicat en la sol·licitud de la subvenció)

Personal de l’entitat

Infraestructura

 - Lloguers

 - Subministraments
 (aigua,llum,gas,telèfon,etc...)

   - Manteniment/ reparació

Material inventariable

Propaganda/comunicació

Altres

   - Assegurances

   - Quotes

   - Contractació serveis externs

   - Materials

   - Menjars

 -...............................

 -...............................

Subv. Ajuntament de Begues

Subvencions d’altres
Administracions públiques
(especificar-les)

-..............................

-...............................

-...............................

Altres (especificar)

-...............................

-...............................

-...............................

-...............................

-...............................

-...............................

-...............................

TOTAL DESPESES TOTAL INGRESSOS

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.



Descripció de l’activitat

Persones destinatàries

Nombre previst de participants / beneficiaris

Número
d’activitat

Ajuntament
de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona

T. 936 39 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

Subvencions a centres docents

Descripció de l’activitat 
(Ompliu una fitxa per a cada activitat per a la qual justifiqueu una subvenció. El número de l’activitat ha de ser 
el mateix que l’indicat en la sol·licitud de la subvenció)

Innovació de la proposta

Objectius específics

Lloc/s on es realitzarà l’activitat

Nom de l’activitat

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.



Subvencions a centres docents

Descripció de l’activitat 

Calendari de l’activitat: (data d’inici, data de finalització, etc.)

Recursos humans i materials

Indicar si es preveuen contractacions i especificar-les

Altres col·laboracions (entitats, ajuntament, escoles, etc.)

Avaluació de l’activitat

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.



Número
d’activitat

Nom de l’activitat

Pressupost total de l’activitat € Import de subvenció sol·licitat €

Ajuntament
de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona

T. 936 39 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

Subvencions a centres escolars                 

Pressupost de l’activitat

PRESSUPOST DESGLOSSAT DE L’ACTIVITAT

DESPESES INGRESSOS

(Ompliu una fitxa per a cada activitat per a la qual justifiqueu una subvenció. El número de l’activitat ha de ser 
el mateix que l’indicat en la sol·licitud de la subvenció)

Personal de l’entitat

Infraestructura

 - Lloguers

 - Subministraments
 (aigua,llum,gas,telèfon,etc...)

   - Manteniment/ reparació

Material inventariable

Propaganda/comunicació

Altres

   - Assegurances

   - Quotes

   - Contractació serveis externs

   - Materials

   - Menjars

 -...............................

 -...............................

Subv. Ajuntament de Begues

Subvencions d’altres
Administracions públiques
(especificar-les)

-..............................

-...............................

-...............................

Altres (especificar)

-...............................

-...............................

-...............................

-...............................

-...............................

-...............................

-...............................

TOTAL DESPESES TOTAL INGRESSOS

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.
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el mateix que l’indicat en la sol·licitud de la subvenció)

Innovació de la proposta

Objectius específics

Lloc/s on es realitzarà l’activitat

Nom de l’activitat

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
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Subvencions a centres docents
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Altres col·laboracions (entitats, ajuntament, escoles, etc.)

Avaluació de l’activitat
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PRESSUPOST DESGLOSSAT DE L’ACTIVITAT
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