
SUBVENCIONS PER A LA COMPRA I/O INSTAL·LACIÓ DE MATERIALS DE PREVENCIÓ CONTRA LA COVID19 
DIRIGIDES A ACTIVITATS COMERCIALS AMB ATENCIÓ AL PÚBLIC                                                                                          Codi Z038

DADES DE L'ACTIVITAT BENEFICIÀRIA

DADES BANCÀRIES (només si ha variat el compte o sol·liciteu aquestes subvencions per primer cop)

TIPUS D'ACTIVITAT/S PER LES QUALS ES SOL·LICITA SUBVENCIÓ 

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT

Telèfon(*)

DNIRepresentant legal

Telèfon(*)Correu electrònic(*)

Adreça de notificació C. postal

NIFNom activitat

Signatura del representant legal:

(*) És indispensable que feu constar un telèfon i un correu electrònic que siguin permanentment operatius.

Agència núm.Entitat financeraNúm. C/C o llibreta / Núm. IBAN

Compra / instal·lació de material i mesures de 
seguretat i higiene de prevenció contra la COVID19 IMPORT DE L'AJUT QUE ES DEMANA €

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA

Fotocòpia del NIF del/la titular de l'activitat Fotocòpia del DNI del/la representant legal (**)

(**) La presentació documents assenyalats que s'hagin 
aportat en convocatòries anteriors, es poden obviar 
sempre que no hagin sofert canvis respecte a la 
darrera vegada que es van presentar, tal i com preveu 
l'art. 53 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

NoVull rebre les comunicacions electrònicament: Sí

La persona sotasignant manifesta que per tal de poder contractar amb l'Ajuntament de Salt, i donant compliment a l'obligació 
prevista al Reial Decret Legislatiu 3/2011 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, 
AUTORITZO l'Ajuntament de Salt per tal que pugui consultar la situació de pagament amb l'Administració Tributària i de la 
Seguretat Social

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

Compte justificatiu, degudament detallat i justificat, quantia de la subvenció que es demana

Salt, a

Informació bàsica de protecció de dades 
Responsable del tractament: Ajuntament de Salt. 
Finalitat: Realització dels tràmits relatius a la concessió de subvencions per a la compra i/o instal·lació de materials de seguretat i mesures higièniques de prevenció contra la COVID19 
Legitimació: Compliment de missió realitzada en interès públic en base a les funcions pròpies de l'Ajuntament. 
Destinataris: les dades no es comuniquen a tercers, llevat de les obligacions de publicitat i transparència d'ajuts i subvencions establerts a les lleis 38/2003, general de subvencions i 19/2013 i 19/2014, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Salt  
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.salt.cat. 
  

Pl. Lluís Companys, 1 - 17190 Salt - Tel. 972 24 91 91 - NIF P1716400E                                                                                        
SV9

https://www.seu-e.cat/web/salt/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/proteccio-de-dades-192


AJUNTAMENT DE SALT 
Pl. Lluís Companys, 1 
17190 Salt 
Tel.  972249191 
Fax. 972237072 
P-1716400-E

Dades del creditor ( Important: Cal que adjunteu una copia del NIF/CIF/NIE)

Nom comercial (si és diferent)

Adreça

Codi postal

NIF/CIF/NIE Nom o raó social

Alta de dades bancàries

Persona de contacte Càrrec

Telèfon Fax E-Mail

Localitat

Nom entitat financera    

Modificació de dades de creditor

 Número de compte - IBAN

 Sucursal

Codi BIC

   Número de compte - IBAN

 SucursalPaís Banc DC Compte

Declaro que les dades anteriors són correctes 
(signat i segellat)

Conformitat de l'entitat financera: 
les dades anteriors coincideixen amb les d'aquesta oficina 
(signat i segellat)

Alta

Autorització per a l'obtenció de dades tributàries i/o de la Seguretat social

Baixa de dades bancàries 
 

BancDC PaísPaís CompteDC

DC País

En el cas de no autoritzar a l'Ajuntament de Salt a efectuar les consultes anteriors cal aportar certificat d'estar al corrent de pagament 
amb ambdós organismes

,

AUTORITZO a l'Ajuntament de Salt a efectuar les consultes necessàries a l'Agència Estatal d'Administració Tributària i/o a la 
Tresoreria de la Seguretat Social i/o a la Generalitat de Catalunya.

Sol·licito que es donin de baixa totes les dades bancàries anteriors a aquesta sol·licitud que consten en el fitxer de terceres 
persones de l'Ajuntament de Salt.

Sol·licito que es donin de baixa les dades bancàries següents:

Informació bàsica de protecció de dades personals 
  
Responsable del tractament: Ajuntament de Salt 
Finalitat: procedir a donar-lo d'alta com a proveïdor de serveis o obres, manteniment de la relació amb vostès i facturació. 
Legitimació: compliment de relació contractual 
Destinataris: les dades es comuniquen a l'Administració Tributària i a entitats bancàries per a l'abonament de factures. Es poden comunicar a la Sindicatura de Comptes i a 
persones que accedeixen a la informació per la difusió que en fa l'Ajuntament en compliment de les obligacions de publicitat activa. 
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a 
l'Ajuntament de Salt 
Trobareu més informació sobre protecció de dades al següent enllaç.

(És imprescindible la diligència de conformitat bancaria)

https://seu-e.cat/documents/28465/8359029/Pol%C3%ADtica+protecci%C3%B3+dades+Ajuntament+de+Salt-2-8-1.pdf/604b1ef9-86b6-427f-beb2-439bc10b4d04


COMPTE JUSTIFICATIU DE SUBVENCIONS                             Codi Z038

1. DADES D'IDENTIFICACIÓ DEL BENEFICIARI

Telèfon

Municipi

TelèfonCorreu electrònic

Adreça de notificació

C. postal

NIFInstitució o Entitat

3. DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT

4. DECLARACIÓ 

2. DADES D'IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA SIGNANT DE LA DECLARACIÓ

La persona signant DECLARA: 
  
Primer.- Que s'han executat les activitats/inversions derivades de l'objecte de la subvenció amb el grau de compliment, 
resultat i incidències que es detallen a continuació (si ho considereu, o bé si així ho estableix les bases de la convocatòria o 
el conveni regulador, podeu adjuntar la memòria de l'activitat subvencionada). (1)

Càrrec a l'entitat 

NIFNom i cognoms

Centre gestor

Import conceditNúmero d'expedient €

Activitat subvencionada

Segon.- Que la subvenció ha servit per realitzar l'activitat/inversió per a la qual es va concedir. 
  
Tercer.- Que els justificants relacionats a continuació han servit per a l'objecte de la subvenció.  
  
Detall dels justificants: 

(1) Annexar la documentació editada per l’activitat. Es pot adjuntar qualsevol document aclaridor de qualsevol punt d’aquest compte justificatiu.  SV8 
(Pàgina 1/4)

Factures originals amb data de l'any en curs (les factures es retornaran un cop fiscalitzades).     

(continua)

Les factures i justificants de despesa ajuntats i que es relacionen a continuació no inclouen cap import en concepte 
d’IVA que sigui recuperable o deduïble pel beneficiari de la subvenció.



€

COMPTE JUSTIFICATIU DE SUBVENCIONS                             Codi Z038

Concepte

ImportData FacturaNúm. Factura1. Proveïdor

Total justificat €

  
SV8 

                
  (Pàgina 2/4)

Dia PagamentCIF/NIF

2. Proveïdor

Concepte

€

Dia PagamentImportData FacturaNúm. FacturaCIF/NIF

3. Proveïdor

Concepte

€

Dia PagamentImportData FacturaNúm. FacturaCIF/NIF

Concepte

€

Dia PagamentImportData FacturaNúm. FacturaCIF/NIF4. Proveïdor

Concepte

€

Dia PagamentImportData FacturaNúm. FacturaCIF/NIF5. Proveïdor

Concepte

€

Dia PagamentImportData FacturaNúm. FacturaCIF/NIF6. Proveïdor

Concepte

€

Dia PagamentImportData FacturaNúm. FacturaCIF/NIF7. Proveïdor

Concepte

€

Dia PagamentImportData FacturaNúm. FacturaCIF/NIF8. Proveïdor

(continua)

Concepte

€

Dia PagamentImportData FacturaNúm. FacturaCIF/NIF9. Proveïdor



€Cost de l'activitat

ha dut a terme el programa o activitat de l'objecte de la subvenció, amb el següent balanç econòmic: 
  
  
CERTIFICAT DE FINANÇAMENT: 

Sisè.- Que l'entitat / institució

despeses. 
  
Cinquè.- Que no s'ha disposat de cap altra subvenció o ingrés afectat per l'activitat/inversió objecte de la subvenció, que 
sumats a l'atorgat per l'Ajuntament no sobrepassi el seu cost total.

€, que es detalla en la relació de Quart.- Que el cost de l'actuació subvencionada ha estat de

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Total finançament

 3.3 

 3.2 

 3.1 

3. Altres aportacions

 2.3 Ingressos

 2.2 Ingressos

 2.1 Ingressos

2. Fons propis (venda d'entrades, tiquets, etc.)

1. Subvenció Ajuntament de Salt

ImportDetall de finançament

  
SV8 
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COMPTE JUSTIFICATIU DE SUBVENCIONS                             Codi Z038

Setè.- Que ens comprometem a comunicar a l'Ajuntament de Salt l'obtenció de qualsevol altra subvenció o ingrés afectat per 
l'activitat/inversió de què es tracta, que sumats a la subvenció de l'Ajuntament sobrepassin el seu cost total. 
  
 

(continua)



COMPTE JUSTIFICATIU DE SUBVENCIONS                             Codi Z038

Vuitè.- Autoritzem a l'Ajuntament de Salt a realitzar les oportunes comprovacions, davant les Administracions competents, 
per tal de verificar la situació de corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social, en els termes establerts a la llei 
general de subvencions. 
  
Així mateix que no s'han percebut subvencions pendents de justificació fora del termini atorgat. 
 

Informació bàsica de protecció de dades personals 
  
Responsable del tractament: Ajuntament de Salt 
Finalitat: deixar constància de la justificació de les subvencions rebudes 
Legitimació: compliment d'obligació legal  
Destinataris: Ajuntament de Salt 
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a 
l'Ajuntament de Salt 
Trobareu més informació sobre protecció de dades al següent enllaç. 

 SV8 
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ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT

Signatura del representant legal:

Salt,

NOTA 
  
En el cas que l’entitat no sigui subjecte passiu de l’IVA per no realitzar operacions 
subjectes o gaudir d’alguna exempció, caldrà que ho acrediti mitjançant una 
declaració responsable o un certificat emès per l’AEAT. En cas contrari les 
despeses justificades hauran de ser sense IVA.

https://seu-e.cat/documents/28465/8359029/Pol%C3%ADtica+protecci%C3%B3+dades+Ajuntament+de+Salt-2-8-1.pdf/604b1ef9-86b6-427f-beb2-439bc10b4d04
http://www.salt.cat/
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