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ANNEX 6 
 

JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS I PRESTACIONS PER ESCOLARITAT I/O CASALS D’ESTIU  
I/O D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESPORTIVES I/O TECNOLÒGIQUES 

 

1. DADES DE LA SUBVENCIÓ 

Codi de la convocatòria  

Departament  SERVEIS SOCIALS 

Subvenció atorgada    

Import Justificat  

 
L’Ajuntament ha fet un pagament avançat             SI            NO          Import avançat:_________________ 
 

2. DADES IDENTIFICATIVES 

Nom o Raó social  

Domicili   

CIF entitat  i/o NIF 
beneficiari  CP  

Localitat  

Telèfon  Mòbil  

Correu electrònic  

 

3. DADES DEL/DE LA REPRESENTANT LEGAL 

Nom i cognoms  

Càrrec amb el què actua  DNI  

 
Les dades s’inclouran en un fitxer automatitzat d’exercici de drets de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
per a la finalitat indicada, el qual té les mesures de seguretat necessàries d’acord amb la normativa aplicable 
que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. 
Podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la 
legislació vigent davant del/de la responsable del fitxer de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (Pl.de la 
Vila, 1). 
 
 

 
 

Faig constar que: 
 
 L’entitat o particular beneficiari de la subvenció,  ha pagat les factures recollides en aquesta relació de 

justificació, que han estat destinades a l’actuació referida. 
 

 Les dades justificades relacionades son d’acord amb les bases específiques de la convocatòria i/o la 
resolució o acord de concessió, i es refereixen a actuacions realitzades en el període d’execució 
establerts. 

 
 S’adjunta còpia compulsada de les factures relacionades. 
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Mitjançant la present posem en el seu coneixement els alumnes que estan o han realitzat  
____________________________ (identificar una per llistat escolaritat, i/o casal estiu i/o activitats 
extraescolars esportives, i/o activitats extraescolars tecnològiques) , amb la nostra Entitat, així com la 
proporció de l’ajuda atorgada pel període comprés entre __________________ 201___ i  
____________________20 __ 
 
 

4. RELACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ  (si cal adjunteu full de càlcul) 

Núm NOM I COGNOMS DE L’ ALUMNE 
Import de 
l’activitat (Casals 
o extraescolars) 

Aportació 
Ajuntament 

Bestreta 
Import 
justificat 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL     
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5. RELACIÓ DE DESPESA DIRECTE DE PERSONAL  (en el cas de justificar vetllador en els casals 
d’estiu , si cal adjunteu full de càlcul) 

Període nòmina per 
perceptor 

Des de Fins a  

Nom i cognoms del 
perceptor 

Categoria 
professional 
del perceptor 

Import % Imputat Import Total 

       

       

       

       

       

Import total  
 
 

6. TIPUS DE JUSTIFICACIÓ 
 
La present relació justificativa, en relació a l’ajut de l’Ajuntament, implica (escollir una de les dues opcions): 
 

 Una justificació parcial de l’ajut rebut 

 Una justificació total de l’ajut rebut (última justificació): Si s’escull aquesta opció, i si l’import justificat és inferior 
a l’ajut concedit, faig constar , en cas d’haver percebut bestreta, la relació per la REVOCACIÓ I/O 
REINTEGRAMENT al saldo existent no justificat per import de  ________________ 
 

 
 

7  REVOCACIÓ I/O REINTEGRAMENT  A LA SUBVENCIÓ O PRESTACIÓ (si cal adjunteu full de càlcul) 

Núm NOM I COGNOMS DE L’ ALUMNE 
Import de 
l’activitat 

Aportació 
Ajuntament 

Import 
Justificat 

Import 
revocació 

      

      

      

      

      

TOTAL     
 
 
 

8. Observacions 
 

 

 
 
 

I, perquè així consti, jo, __________________________________, com a _________________________________ de 
l’entitat, signo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sant Vicenç dels Horts, ________________ de/d’_______________ de ________ 
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