
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

Justificació
de les subvencions

Nom del centre docent ________________________________________________________________________________________

Dades del centre docent sol·licitant

_________________________________________________________________________________________________________
(Especifiqueu les activitats del projecte per a les quals es va concedir subvenció. El número de l’activitat ha de ser el mateix que l’indicat en la sol·licitud
de la subvenció) 

Aporta la justificació de la subvenció per:

Núm Nom de l’activitat Pressupost Cost real Subvenció Despeses 
activitat   de l’activitat  atorgada justificades

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

Justificació
de les subvencions

1. Que el centre docent al qual represento justifica la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Begues amb l’aportació de la documentació següent:

- Memòria de les seves activitats subvencionades.

- Liquidació econòmica amb les factures per un valor mínim a la subvenció concedida.

- Material de difusió imprès (díptics, cartells, fullets,.., amb el logotip de l’Ajuntament)

- Material gràfic de les activitats (fotografies i/o vídeos).

  Altra documentació. Especifiqueu-la___________________________________________________________________________

2. Que l’import de la subvenció s’ha destinat íntegrament a finançar l’activitat per a la qual fou concedida, la qual ha estat realitzada amb compli-
ment de totes les obligacions imposades en els instruments reguladors de la seva concessió.

3. Que els justificants inclosos en relació a les despeses no s’han fet servir ni es faran servir per justificar cap altra subvenció.

4. Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses adjunta no s’ha inclòs l’IVA deduïble.

5. Que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament de Begues, conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament de l’activitat 
que consten a la relació d’altres ingressos, no supera el seu cost total.

6. Que el centre docent al qual represento es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

7. Que tots els documents originals que consten a la relació de despeses adjunta es troben arxivats i a disposició de l’Ajuntament de Begues i seran 
conservats per un període no inferior a 6 anys.

Declaro:

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.



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

Memòria del projecte: 
Full de valoració de l’activitat

Nom de l’activitat _____________________________________________________________________________________________

Número
d’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)

Descripció general de l’activitat desenvolupada (feu una breu descripció de com s’ha dut a terme l’activitat)

Assoliment d’objectius (valoreu el grau d’acompliment dels objectius)

Participants (indiqueu els participants, beneficiaris finals i públic que n’han gaudit, amb el màxim de concreció possible)

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

Memòria del projecte: 
Full de valoració de l’activitat

Recursos emprats en la intervenció
(feu una relació dels recursos que s’han esmerçat per desenvolupar l’activitat distribuïts en els apartats següents)

Recursos humans (personal encarregat de l’activitat)

Materials (aquells que s’han comprat o aconseguit per desenvolupar l’actuació)

Infraestructura (locals, instal·lacions, equipaments,...):

Altres recursos:

Altres col·laboracions (altres organismes o entitats que hi ha col·laborat):

Valoració i resultats (valoreu qualitativament l’impacte de l’activitat sobre l’interès comunitari.
Indiqueu també si hi ha hagut algun canvi respecte a l’activitat presentada inicialment).

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.



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

Liquidació econòmica
de l’activitat: Full d’ingressos

Nom de l’activitat                         Import subvenció concedida

Número
d’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)

Ingressos

Concepte i procedència NIF (si s’escau) Import

IMPORT TOTAL

SUBVENCIÓ AJUNTAMENT

ALTRES SUBVENCIONS

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

Liquidació econòmica
de l’activitat: Full d’ingressos

Ingressos

Concepte i procedència NIF (si s’escau) Import

IMPORT TOTAL

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.



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

Liquidació econòmica
de l’activitat: Full de despeses

Nom de l’activitat                         Import subvenció concedida

Número
d’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)

Detall de justificació de despeses
(Relació de les factures que cal adjuntar per justificar com a mínim l’import de l’Ajuntament de Begues.
Ordeneu-les cronològicament de la primera a l’última).

 

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.

*Indiqueu el percentatge del total de la factura que s’imputa a la justificació de les despeses. Exemple, en cas que s’imputi tot, s’indicarà el 100%.
**Indicar el total que s’esdevingui del percentatge imputat ja calculat

Núm. Factura Data Factura Concepte Empresa/proveïdor NIF Import %Imputat* Import imputat**

IMPORT TOTAL JUSTIFICAT



Subvencions a centres docents

Liquidació econòmica
de l’activitat: Full de despeses

Detall de justificació de despeses
(Relació de les factures que cal adjuntar per justificar com a mínim l’import de l’Ajuntament de Begues.
Ordeneu-les cronològicament de la primera a l’última).

 

IMPORT TOTAL JUSTIFICAT

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.

Núm. Factura Data Factura Concepte Empresa/proveïdor NIF Import %Imputat Import imputat



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

Memòria del projecte: 
Full de valoració de l’activitat

Nom de l’activitat _____________________________________________________________________________________________

Número
d’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)

Descripció general de l’activitat desenvolupada (feu una breu descripció de com s’ha dut a terme l’activitat)

Assoliment d’objectius (valoreu el grau d’acompliment dels objectius)

Participants (indiqueu els participants, beneficiaris finals i públic que n’han gaudit, amb el màxim de concreció possible)

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

Memòria del projecte: 
Full de valoració de l’activitat

Recursos emprats en la intervenció
(feu una relació dels recursos que s’han esmerçat per desenvolupar l’activitat distribuïts en els apartats següents)

Recursos humans (personal encarregat de l’activitat)

Materials (aquells que s’han comprat o aconseguit per desenvolupar l’actuació)

Infraestructura (locals, instal·lacions, equipaments,...):

Altres recursos:

Altres col·laboracions (altres organismes o entitats que hi ha col·laborat):

Valoració i resultats (valoreu qualitativament l’impacte de l’activitat sobre l’interès comunitari.
Indiqueu també si hi ha hagut algun canvi respecte a l’activitat presentada inicialment).

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.



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

Liquidació econòmica
de l’activitat: Full d’ingressos

Nom de l’activitat                         Import subvenció concedida

Número
d’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)

Ingressos

Concepte i procedència NIF (si s’escau) Import

IMPORT TOTAL

SUBVENCIÓ AJUNTAMENT

ALTRES SUBVENCIONS

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

Liquidació econòmica
de l’activitat: Full d’ingressos

Ingressos

Concepte i procedència NIF (si s’escau) Import

IMPORT TOTAL

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.



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

Liquidació econòmica
de l’activitat: Full de despeses

Nom de l’activitat                         Import subvenció concedida

Número
d’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)

Detall de justificació de despeses
(Relació de les factures que cal adjuntar per justificar com a mínim l’import de l’Ajuntament de Begues.
Ordeneu-les cronològicament de la primera a l’última).

 

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.

*Indiqueu el percentatge del total de la factura que s’imputa a la justificació de les despeses. Exemple, en cas que s’imputi tot, s’indicarà el 100%.
**Indicar el total que s’esdevingui del percentatge imputat ja calculat

Núm. Factura Data Factura Concepte Empresa/proveïdor NIF Import %Imputat* Import imputat**

IMPORT TOTAL JUSTIFICAT



Subvencions a centres docents

Liquidació econòmica
de l’activitat: Full de despeses

Detall de justificació de despeses
(Relació de les factures que cal adjuntar per justificar com a mínim l’import de l’Ajuntament de Begues.
Ordeneu-les cronològicament de la primera a l’última).

 

IMPORT TOTAL JUSTIFICAT

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.

Núm. Factura Data Factura Concepte Empresa/proveïdor NIF Import %Imputat Import imputat



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

Memòria del projecte: 
Full de valoració de l’activitat

Nom de l’activitat _____________________________________________________________________________________________

Número
d’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)

Descripció general de l’activitat desenvolupada (feu una breu descripció de com s’ha dut a terme l’activitat)

Assoliment d’objectius (valoreu el grau d’acompliment dels objectius)

Participants (indiqueu els participants, beneficiaris finals i públic que n’han gaudit, amb el màxim de concreció possible)

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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Materials (aquells que s’han comprat o aconseguit per desenvolupar l’actuació)

Infraestructura (locals, instal·lacions, equipaments,...):

Altres recursos:

Altres col·laboracions (altres organismes o entitats que hi ha col·laborat):

Valoració i resultats (valoreu qualitativament l’impacte de l’activitat sobre l’interès comunitari.
Indiqueu també si hi ha hagut algun canvi respecte a l’activitat presentada inicialment).

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 
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www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.
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Número
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(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)

Ingressos

Concepte i procedència NIF (si s’escau) Import

IMPORT TOTAL

SUBVENCIÓ AJUNTAMENT

ALTRES SUBVENCIONS

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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Detall de justificació de despeses
(Relació de les factures que cal adjuntar per justificar com a mínim l’import de l’Ajuntament de Begues.
Ordeneu-les cronològicament de la primera a l’última).

 

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 
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*Indiqueu el percentatge del total de la factura que s’imputa a la justificació de les despeses. Exemple, en cas que s’imputi tot, s’indicarà el 100%.
**Indicar el total que s’esdevingui del percentatge imputat ja calculat
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el mateix que l’indicat en la sol·licitud de la subvenció)

Descripció general de l’activitat desenvolupada (feu una breu descripció de com s’ha dut a terme l’activitat)

Assoliment d’objectius (valoreu el grau d’acompliment dels objectius)

Participants (indiqueu els participants, beneficiaris finals i públic que n’han gaudit, amb el màxim de concreció possible)
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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 
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Infraestructura (locals, instal·lacions, equipaments,...):

Altres recursos:

Altres col·laboracions (altres organismes o entitats que hi ha col·laborat):

Valoració i resultats (valoreu qualitativament l’impacte de l’activitat sobre l’interès comunitari.
Indiqueu també si hi ha hagut algun canvi respecte a l’activitat presentada inicialment).

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 
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Valoració i resultats (valoreu qualitativament l’impacte de l’activitat sobre l’interès comunitari.
Indiqueu també si hi ha hagut algun canvi respecte a l’activitat presentada inicialment).
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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.

*Indiqueu el percentatge del total de la factura que s’imputa a la justificació de les despeses. Exemple, en cas que s’imputi tot, s’indicarà el 100%.
**Indicar el total que s’esdevingui del percentatge imputat ja calculat

Núm. Factura Data Factura Concepte Empresa/proveïdor NIF Import %Imputat* Import imputat**

IMPORT TOTAL JUSTIFICAT



Subvencions a centres docents

Liquidació econòmica
de l’activitat: Full de despeses

Detall de justificació de despeses
(Relació de les factures que cal adjuntar per justificar com a mínim l’import de l’Ajuntament de Begues.
Ordeneu-les cronològicament de la primera a l’última).

 

IMPORT TOTAL JUSTIFICAT

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.

Núm. Factura Data Factura Concepte Empresa/proveïdor NIF Import %Imputat Import imputat



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

Memòria del projecte: 
Full de valoració de l’activitat

Nom de l’activitat _____________________________________________________________________________________________

Número
d’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)

Descripció general de l’activitat desenvolupada (feu una breu descripció de com s’ha dut a terme l’activitat)

Assoliment d’objectius (valoreu el grau d’acompliment dels objectius)

Participants (indiqueu els participants, beneficiaris finals i públic que n’han gaudit, amb el màxim de concreció possible)

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

Memòria del projecte: 
Full de valoració de l’activitat

Recursos emprats en la intervenció
(feu una relació dels recursos que s’han esmerçat per desenvolupar l’activitat distribuïts en els apartats següents)

Recursos humans (personal encarregat de l’activitat)

Materials (aquells que s’han comprat o aconseguit per desenvolupar l’actuació)

Infraestructura (locals, instal·lacions, equipaments,...):

Altres recursos:

Altres col·laboracions (altres organismes o entitats que hi ha col·laborat):

Valoració i resultats (valoreu qualitativament l’impacte de l’activitat sobre l’interès comunitari.
Indiqueu també si hi ha hagut algun canvi respecte a l’activitat presentada inicialment).

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.



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

Liquidació econòmica
de l’activitat: Full d’ingressos

Nom de l’activitat                         Import subvenció concedida

Número
d’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)

Ingressos

Concepte i procedència NIF (si s’escau) Import

IMPORT TOTAL

SUBVENCIÓ AJUNTAMENT

ALTRES SUBVENCIONS

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

Liquidació econòmica
de l’activitat: Full d’ingressos

Ingressos

Concepte i procedència NIF (si s’escau) Import

IMPORT TOTAL

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.



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

Liquidació econòmica
de l’activitat: Full de despeses

Nom de l’activitat                         Import subvenció concedida

Número
d’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)

Detall de justificació de despeses
(Relació de les factures que cal adjuntar per justificar com a mínim l’import de l’Ajuntament de Begues.
Ordeneu-les cronològicament de la primera a l’última).

 

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.

*Indiqueu el percentatge del total de la factura que s’imputa a la justificació de les despeses. Exemple, en cas que s’imputi tot, s’indicarà el 100%.
**Indicar el total que s’esdevingui del percentatge imputat ja calculat

Núm. Factura Data Factura Concepte Empresa/proveïdor NIF Import %Imputat* Import imputat**

IMPORT TOTAL JUSTIFICAT



Subvencions a centres docents

Liquidació econòmica
de l’activitat: Full de despeses

Detall de justificació de despeses
(Relació de les factures que cal adjuntar per justificar com a mínim l’import de l’Ajuntament de Begues.
Ordeneu-les cronològicament de la primera a l’última).

 

IMPORT TOTAL JUSTIFICAT

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.

Núm. Factura Data Factura Concepte Empresa/proveïdor NIF Import %Imputat Import imputat
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