
MOD. N06 

   

• D'acord amb la Legislació de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, vos informem que les 
vostres dades personals seran tractades, sota la responsabilitat de l'Ajuntament de Mutxamel, amb la finalitat de poder 
donar compliment o resposta adequada a la vostra sol·licitud. Les dades seran tractades en exercici de les potestats 
atribuïdes a l'Entitat per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i per la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i no se cediran a tercers, excepte 
obligació legal de cessió a altres organismes. Mitjançant instància dirigida a l'Ajuntament de Mutxamel, podreu exercir el 

dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades i limitació o oposició al seu tractament. 

 

 

JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS, ANUALITAT  _____________  
JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES, ANUALIDAD  _________________  

1. DADES DE L’ENTITAT/DATOS DE LA ENTIDAD 

 
NOM DE L’ENTITAT/NOMBRE DE LA ENTIDAD CIF 

DOMICILI SOCIAL/DOMICILIO SOCIAL C.P. 

LOCALITAT/LOCALIDAD PROVÍNCIA/PROVINCIA 

TELÈFON/TELÉFONO FAX/FAX 

CORREU ELECTRÒNIC/CORREO ELECTRÓNICO INSCRITA EN EL REGISTRE MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS AMB 
EL NÚM./INSCRITA EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES CON EL 

NÚM. 

 

2. REPRESENTANT LEGAL DE L’ENTITAT/REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD 

 
COGNOMS/APELLIDOS NOM/NOMBRE DNI 

CÀRREC (SEGONS ESTATUTS)/CARGO (SEGÚN ESTATUTOS) TELÈFON/TELÉFONO 

 

3. RESUM GENERAL D’ACTIVITATS/RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES 
 

TOTAL DE DESPESES 
TOTAL DE GASTOS 

SUBVENCIÓ MUNICIPAL 
SUBVENCIÓN MUNICIPAL 

INGRESSOS PROPIS 
INGRESOS PROPIOS 

 

4. DOCUMENTACIÓ QUE S’APORTA/DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA 

MOD. N07. Fitxa resumen del programa executat/Ficha resumen del programa ejecutado 
MOD. N08. Memòria executada/Memoria ejecutada 
Fotocòpia compulsada de factures/ Fotocopia compulsada de facturas 

MOD. N09. Altres inressos o subvencions que hahen finançat l’activitat / Otros ingresos o subvenciones que hayan financiado 

la actividad 
 
 
 

MUTXAMEL,    DE     DE 20 
SIGNATURA I SEGELL DE QUI SOL·LICITA/FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE. 



 

 

 

• D'acord amb la Legislació de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, vos informem que les vostres dades 

personals seran tractades, sota la responsabilitat de l'Ajuntament de Mutxamel, amb la finalitat de poder donar compliment o resposta 
adequada a la vostra sol·licitud. Les dades seran tractades en exercici de les potestats atribuïdes a l'Entitat per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, i no se cediran a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes. Mitjançant instància dirigida a l'Ajuntament de 
Mutxamel, podreu exercir el dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades i limitació o oposició al seu tractament. 

 
• De acuerdo con la Legislación de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, le informamos que sus datos 

personales serán objeto de tratamiento, bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Mutxamel, con la finalidad de poder dar cumplimiento o 

respuesta adecuada a su solicitud. Los datos serán tratados en ejercicio de las potestades atribuidas a la Entidad por la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, y no se cederán a terceros, salvo obligación legal de cesión a otros organismos. Mediante instancia dirigida al 

Ayuntamiento de Mutxamel, podrá Vd. ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos y limitación u 

oposición a su tratamiento. 

 

MOD.N07 
 
 

ENTITAT/ENTIDAD  _________________________________________________  
CONVOCATÒRIA/CONVOCATORIA  ____________________________________  
 ________________________________________________________________  
 

 
COMPTE JUSTIFICATIU 

CUENTA JUSTIFICATIVA 

FITXA RESUM PROGRAMA EXECUTAT 
FICHA RESUMEN PROGRAMA EJECUTADO 

DESPESES/GASTOS 

NÚM DATA (1) 
FECHA 

ACTIVITAT (2) 
ACTIVIDAD 

DESPESES (3) 
GASTOS 

DESVIACIONS 
(4) 

DESVIACIONES 

SUBVENCIÓ 
AJUSTADA (5) 

SUBVENCIÓN 
AJUSTADA 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

TOTAL DE DESPESES/TOTAL DE GASTOS  6    

 

 SUBVENCIÓ DEFINITIVA 
SUBVENCIÓN DEFINITIVA 

 

 
 
 
 

MUTXAMEL,    DE     DE 20 
SIGNATURA I SEGELL DE QUI SOL·LICITA/FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE. 



                    MOD. N07 

 

 

• D'acord amb la Legislació de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, vos informem que les vostres dades personals seran tractades, sota la responsabilitat de l'Ajuntament de 
Mutxamel, amb la finalitat de poder donar compliment o resposta adequada a la vostra sol·licitud. Les dades seran tractades en exercici de les potestats atribuïdes a l'Entitat per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i no se cediran a tercers, excepte obligació legal de 
cessió a altres organismes. Mitjançant instància dirigida a l'Ajuntament de Mutxamel, podreu exercir el dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades i limitació o oposició al seu tractament. 

 
• De acuerdo con la Legislación de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, le informamos que sus datos personales serán objeto de tratamiento, bajo la responsabilidad del 

Ayuntamiento de Mutxamel, con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta adecuada a su solicitud. Los datos serán tratados en ejercicio de las potestades atribuidas a la Entidad por la Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y no se cederán a terceros, salvo 

obligación legal de cesión a otros organismos. Mediante instancia dirigida al Ayuntamiento de Mutxamel, podrá Vd. ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos y 

limitación u oposición a su tratamiento. 

 

JUSTIFICACION DE SUBVENCIONES. RELACION DE FACTURAS/ "JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS. RELACIÓ DE FACTURES" 

ENTIDAD/ENTITAT  

RELACION DE FACTURAS/RELACIÓ DE FACTURES 

NÚM/NÚM ACTIVIDAD/ACTIVITAT FECHA FRA/DATA 

FRA 
NUM FRA/NÚM. FRA ACREEDOR/CREDITOR IMPORTE 

FRA/IMPORT FRA 

FECHA 

EMISION/DATA 

EMISIÓ 

FECHA DE 

PAGO/DATA DE 

PAGAMENT 

        

        

        

        

        

        

        

        



                    MOD. N07 

 

 

• D'acord amb la Legislació de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, vos informem que les vostres dades personals seran tractades, sota la responsabilitat de l'Ajuntament de 
Mutxamel, amb la finalitat de poder donar compliment o resposta adequada a la vostra sol·licitud. Les dades seran tractades en exercici de les potestats atribuïdes a l'Entitat per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i no se cediran a tercers, excepte obligació legal de 
cessió a altres organismes. Mitjançant instància dirigida a l'Ajuntament de Mutxamel, podreu exercir el dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades i limitació o oposició al seu tractament. 

 
• De acuerdo con la Legislación de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, le informamos que sus datos personales serán objeto de tratamiento, bajo la responsabilidad del 

Ayuntamiento de Mutxamel, con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta adecuada a su solicitud. Los datos serán tratados en ejercicio de las potestades atribuidas a la Entidad por la Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y no se cederán a terceros, salvo 

obligación legal de cesión a otros organismos. Mediante instancia dirigida al Ayuntamiento de Mutxamel, podrá Vd. ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos y 

limitación u oposición a su tratamiento. 

 

 

 

DEBERAN APORTARSE LOS JUSTIFICANTES ECONOMICOS DEL GASTO EFECTUADO, BIEN ORIGINALES O FACTURAS AUTENTICADAS/ "HAURAN 

D'APORTAR-SE ELS JUSTIFICANTS ECONÒMICS DEL GASTO EFECTUAT, BÉ ORIGINALS O FACTURES AUTENTICADES" 

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN LA EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS INCLUIDOS EN ESTE IMPRESO Y DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE LOS 

JUSTIFICANTES PRESENTADOS CORRESPONDEN A GASTOS EFECTUADOS COMO CONSECUENCIA DE LA ACTIVIDAD OBJETO DE LA SUBVENCIÓN Y NECESARIOS PARA 

LA REALIZACIÓN DE LA MISMA./ ELS SOTASIGNATS CERTIFIQUEN L'EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES INCLOSES EN AQUEST IMPRÈS I DECLAREN SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT QUE ELS 

JUSTIFICANTS PRESENTATS CORRESPONEN A DESPESES EFECTUADES COM A CONSEQÜÈNCIA DE L'ACTIVITAT OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ I NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DE LA MATEIXA. 

 
 
 
 
 

FECHA/DATA  ________________________  
 
FIRMA Y SELLO/SIGNATURA I SEGELL 
 
 
 
 
D.  ________________________________                                                                     D.       
  
PRESIDENTE/PRESIDENT                                                                                                      SECRETARIO/SECRETARI 

 



 MOD.N08 

 

 

 

D'acord amb la Legislació de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, vos informem que les vostres 
dades personals seran tractades, sota la responsabilitat de l'Ajuntament de Mutxamel, amb la finalitat de poder donar compliment o 
resposta adequada a la vostra sol·licitud. Les dades seran tractades en exercici de les potestats atribuïdes a l'Entitat per la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, i no se cediran a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes. Mitjançant 
instància dirigida a l'Ajuntament de Mutxamel, podreu exercir el dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades i 

limitació o oposició al seu tractament. 

 

COMPTE JUSTIFICATIU 
CUENTA JUSTIFICATIVA 

MEMÒRIA D’ACTIVITAT EXECUTADA 
MEMORIA DE ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 

 

 

1. DADES DE L’ENTITAT/DATOS DE LA ENTIDAD 

NOM DE L’ENTITAT/NOMBRE DE LA ENTIDAD CIF 

2. DENOMINACIÓ DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA/DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 

 
 

3. DATA I HORA DE REALITZACIÓ/FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN 

 
 

4. LLOC DE REALITZACIÓ/LUGAR DE REALIZACIÓN 

 
 

5. PARTICIPANTS/PARTICIPANTES 

 

NOMBRE/NÚMERO 

SEGMENTS DE POBLACIÓ A QUÈ ES DIRIGEIX/SEGMENTOS DE POBLACIÓN A QUE SE DIRIGE: 

 POBLACIÓ EN GENERAL/ POBLACIÓN EN GENERAL  

 IMMIGRANTS/INMIGRANTES 

 INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA/INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 JOVENTUT/JUVENTUD 

 MAJORS/MAYORES 

 DONA/MUJER 

 DISCAPACITATS/DISCAPACITADOS 

 COL·LECTIUS ESCOLARS/ COLECTIVOS ESCOLARES 

 ALTRES/OTROS 



 MOD.N08 

 

 

 

D'acord amb la Legislació de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, vos informem que les vostres 
dades personals seran tractades, sota la responsabilitat de l'Ajuntament de Mutxamel, amb la finalitat de poder donar compliment o 
resposta adequada a la vostra sol·licitud. Les dades seran tractades en exercici de les potestats atribuïdes a l'Entitat per la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, i no se cediran a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes. Mitjançant 
instància dirigida a l'Ajuntament de Mutxamel, podreu exercir el dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades i 

limitació o oposició al seu tractament. 

 

6. GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS/GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

 
 
 

7. INCIDÈNCIES REMARCABLES/INCIDENCIAS REMARCABLES 

 
 
 

8. GASTOS SUBVENCIONATS/GASTOS SUBVENCIONADOS 

CONCEPTE/CONCEPTO IMPORT/IMPORTE  

GASTOS DE PERSONAL/GASTOS DE PERSONAL  

GASTOS DE MATERIAL/GASTOS DE MATERIAL  

GASTOS GENERALS DE FUNCIONAMENT DE L’ENTITAT/GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA 
ENTIDAD 

 

ALTRES GASTOS/OTROS GASTOS  

  

  

  

  

       TOTAL DE GASTOS/TOTAL DE GASTOS   

 

 

 

 

 

 



 MOD.N08 

 

 

 

D'acord amb la Legislació de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, vos informem que les vostres 
dades personals seran tractades, sota la responsabilitat de l'Ajuntament de Mutxamel, amb la finalitat de poder donar compliment o 
resposta adequada a la vostra sol·licitud. Les dades seran tractades en exercici de les potestats atribuïdes a l'Entitat per la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, i no se cediran a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes. Mitjançant 
instància dirigida a l'Ajuntament de Mutxamel, podreu exercir el dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades i 

limitació o oposició al seu tractament. 

 

9. INGRESSOS PER A FINANÇAR L’ACTIVITAT/INGRESOS PARA FINANCIAR LA ACTIVIDAD 

CONCEPTE/CONCEPTO IMPORT/IMPORTE 

INGRESSOS PROPIS/INGRESOS PROPIOS  

SUBVENCIÓ MUNICIPAL/SUBVENCIÓN MUNICIPAL  

SUBVENCIÓ ALTRES ENTITATS/SUBVENCIÓN OTRAS ENTIDADES  

PATROCINADORS/PATROCINADORES  

ALTRES INGRESSOS/OTROS INGRESOS  

  

  

      TOTAL D’INGRESSOS/TOTAL DE INGRESOS  

 
 

MUTXAMEL,    DE     DE 20 
SIGNATURA I SEGELL DE QUI SOL·LICITA/FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE. 



 

D'acord amb la Legislació de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, vos informem que les vostres dades personals seran tractades, sota la responsabilitat 
de l'Ajuntament de Mutxamel, amb la finalitat de poder donar compliment o resposta adequada a la vostra sol·licitud. Les dades seran tractades en exercici de les potestats atribuïdes a 
l'Entitat per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, i no se cediran a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes. Mitjançant instància dirigida a l'Ajuntament de Mutxamel, podreu exercir el dret d'accés, 

rectificació, supressió i portabilitat de les dades i limitació o oposició al seu tractament. 
 
De acuerdo con la Legislación de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, le informamos que sus datos personales serán objeto de tratamiento, bajo la 

responsabilidad del Ayuntamiento de Mutxamel, con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta adecuada a su solicitud. Los datos serán tratados en ejercicio de las potestades 

atribuidas a la Entidad por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, y no se cederán a terceros, salvo obligación legal de cesión a otros organismos. Mediante instancia dirigida al Ayuntamiento de Mutxamel, podrá Vd. ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos y limitación u oposición a su tratamiento. 

 

MOD.N09 

JUSTIFICACION DE SUBVENCIONES/JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS 

ENTIDAD/ENTITAT  

OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES QUE HAYAN FINANCIADO LA ACTIVIDAD/ "ALTRES INGRESSOS O SUBVENCIONS QUE HAGEN 

FINANÇAT L'ACTIVITAT” 

Declaro bajo mi responsabilidad/Declare davall la meua responsabilitat: 

 
 

Que no he recibido otras subvenciones o ayudas que hayan financiado la actividad subvencionada/ "Que no he rebut 

altres subvencions o ajudes que hagen finançat l'activitat subvencionada" 

 
 

Que si he recibido otras subvenciones o ayudas que hayan financiado la actividad subvencionada y que son/ "Que si 

he rebut altres subvencions o ajudes que hagen finançat l'activitat subvencionada i que són": 

 

ENTIDAD/ENTITAT CONCEDIDA-DENEGADA/CONCEDIDA-DENEGADA IMPORTE/IMPORT 

   

 



 

D'acord amb la Legislació de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, vos informem que les vostres dades personals seran tractades, sota la responsabilitat 
de l'Ajuntament de Mutxamel, amb la finalitat de poder donar compliment o resposta adequada a la vostra sol·licitud. Les dades seran tractades en exercici de les potestats atribuïdes a 
l'Entitat per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, i no se cediran a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes. Mitjançant instància dirigida a l'Ajuntament de Mutxamel, podreu exercir el dret d'accés, 

rectificació, supressió i portabilitat de les dades i limitació o oposició al seu tractament. 
 
De acuerdo con la Legislación de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, le informamos que sus datos personales serán objeto de tratamiento, bajo la 

responsabilidad del Ayuntamiento de Mutxamel, con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta adecuada a su solicitud. Los datos serán tratados en ejercicio de las potestades 

atribuidas a la Entidad por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, y no se cederán a terceros, salvo obligación legal de cesión a otros organismos. Mediante instancia dirigida al Ayuntamiento de Mutxamel, podrá Vd. ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos y limitación u oposición a su tratamiento. 

 

   

   

   
 

 

 

El abajo firmante certifica la exactitud y veracidad de los datos incluidos en este impreso. / El sotasignat certifica l'exactitud i veracitat de 

les dades incloses en aquest imprès. 

 

 

Fecha/Data: 

Firma y Sello del solicitante/Signatura i segell de qui sol.licita: 



MOD. N10 

 

D'acord amb la Legislació de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, vos informem que les vostres 
dades personals seran tractades, sota la responsabilitat de l'Ajuntament de Mutxamel, amb la finalitat de poder donar compliment o 

resposta adequada a la vostra sol·licitud. Les dades seran tractades en exercici de les potestats atribuïdes a l'Entitat per la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, i no se cediran a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes. Mitjançant 

instància dirigida a l'Ajuntament de Mutxamel, podreu exercir el dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades i 

limitació o oposició al seu tractament. 

 

 
JUSTIFICACIÓ PUBLICITAT DE LA SUBVENCIÓ 

 
 
 
D'acord amb l'article 18.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, els 
beneficiaris hauran d'acreditar que han donat l'adequada publicitat de les subvencions i ajudes 
percebudes de l’Ajuntament de Mutxamel.  
 
Inserir fotografia justificativa de la publicitat: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUTXAMEL,    DE     DE 20 
SIGNATURA DE QUI SOL·LICITA 

 
 
 

 



MOD. N10 

 

De acuerdo con la Legislación de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, le informamos que sus datos 

personales serán objeto de tratamiento, bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Mutxamel, con la finalidad de poder dar 

cumplimiento o respuesta adecuada a su solicitud. Los datos serán tratados en ejercicio de las potestades atribuidas a la Entidad por 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y no se cederán a terceros, salvo obligación legal de cesión a otros 

organismos. Mediante instancia dirigida al Ayuntamiento de Mutxamel, podrá Vd. ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

supresión y portabilidad de los datos y limitación u oposición a su tratamiento. 

 

 
JUSTIFICACIÓN PUBLICIDAD DE LA SUBVENCIÓN 

 
 
 
De acuerdo con el artículo 18.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
los beneficiarios deberán acreditar que han dado la adecuada publicidad de las subvenciones y 
ayudas percibidas del Ajuntament de Mutxamel.  
 
Insertar fotografía justificativa de la publicidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUTXAMEL,    DE     DE 20 
FIRMA DEL SOLICITANTE 


