
 
Districte de Sants-Montjuïc 
Direcció de Serveis a les Persones 

DECLARACIÓ RESPONSABLE PERCEPTOR AJUT ECONÒMIC 

 

 

Entitat esportiva:  

Responsable: 

Adreça: 

Telèfon:                                                                   Mòbil:  

E-mail: 

DECLARA sota la seva responsabilitat: 
 

 Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 Haver justificat en temps i forma qualsevol de les subvencions rebudes, amb 

anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licitud de les beques 

d’ajut a l’esport base, de l´Ajuntament de Barcelona i altres ens municipals i que 

no es troba en cap dels supòsits de reintegrament que preveu l´article 37 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.  

 Que el preu ofertat de l’activitat és el que es detalla a continuació: 

 

Nom activitat 
Preu amb IVA 

activitat 

 

 

 

Preu amb IVA 

material i 

uniformes 

TOTAL Despesa 

per la família 

    

 

AUTORITZO al Departament de Serveis a les Persones del Districte de Sants 

Montjuic de l’Ajuntament de Barcelona a consultar les dades declarades a altres 

administracions, instituts o organismes per comprovar que es compleix amb les 

condicions requerides per ser perceptor de l’ajut econòmic. 

Si no voleu donar aquesta autorització, senyaleu la casella següent:  

 

Barcelona, ....... de ............................... de .............             
 

                    

                     Signatura responsable (i segell entitat)    

 

 

 

 

 

PROTECCIÓ DE DADES  

De conformitat amb la Llei Orgànica 13 de desembre de protecció de dades personals, us informem de que les vostres dades personals s’incorporaran en un 
fitxer automatitzat del qual és titular l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de garantir l’accés dels nens del Districte de Sants-Montjuïc amb dificultats 
econòmiques a la pràctica esportiva. Les vostres dades no seran cedides a cap altra entitat. Consentiu expressament el tractament de les vostres dades per a 
la finalitat indicada. Podeu exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent 

sobre protecció de dades adreçant-vos per escrit al c. Creu Coberta 104. 


