
Les dades de caràcter personal que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de responsabilitat de l'Ajuntament de Cambrils amb la  finalitat d'exercir 
les seves competències i funcions conforme als termes establerts a l'article 5 de la  la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre  de protecció de dades de 
caràcter personal. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant un escrit al Registre  General de l'Ajuntament, pl. de 
l'Ajuntament, 4 – 43850 Cambrils.

MODEL S-3 (A presentar un cop realitzada l'activitat subvencionada)

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
   

En/Na:        

com a (indicar càrrec):     

de l'Entitat/Associació:         NIF:        

Codi postal:        Telèfon:  
e-mail:           

1. Indicació del número de socis/es i/o usuaris/es de l'entitat inscrits/es  durant l'any 2015* (noves altes):

Nº de socis/usuaris:

Nº de sòcies/usuàries:

No hi han hagut 
*(En aplicació de la L.O 3/2007, de 22 de març per la igualtat efectiva de dones i homes i  la resolució ASC/ 437/2007, de 5 de  
febrer, per la qual es dóna publicitat a l'acord de govern de 14 de març de 2006, relatiu a la producció i el desenvolupament  
d'estadístiques desagregades per sexes).  

2. DETALL D'INGRESSOS I DESPESES RESPECTE A L'ACTIVITAT 
 

 Matrícules: 
Mensualitats:       
Altres aportacions:  

TOTAL D'INGRESSOS

2.2 DESPESES  

Detall de despeses respecte a l'activitat . 

Població

 €

 €

1

Adreça:

Fax:

2.1 INGRESSOS



Les dades de caràcter personal que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de responsabilitat de l'Ajuntament de Cambrils amb la 
finalitat d'exercir les seves competències i funcions conforme als termes establerts a l'article 5 de la  la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre 
de protecció de dades de caràcter personal. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant un escrit al Registre 
General de l'Ajuntament, pl. de l'Ajuntament, 4 – 43850 Cambrils.

           
3. INFORMACIÓ RESPECTE A LES SUBVENCIONS DESTINADES A L'ACTIVITAT .  

L ' ENTITAT CERTIFICA: 
Que per a l'activitat   

desenvolupada en les dates        

Li han estat aprovades les següents subvencions (procedents de qualsevol Administració o Ens 
públic o privat, nacional o internacional): 

Entitat atorgant 
(Ens local, Diputació, Consell 
Comarcal,  Generalitat de Catalunya, 
altres  organismes públics i/o privats, 
especificant el departament que l'ha 
concedit)

Finalitat per a la que s'ha atorgat Import atorgat 

TOTAL DESPESES

 €

 €

 €

4. MEMÒRIA DE L'ACTIVITAT REALITZADA 
      NOM DE L´ACTIVITAT:  

ÀMBIT GEOGRÀFIC DE L´EXECUCIÓ (Lloc de realització): 
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Les dades de caràcter personal que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de responsabilitat de l'Ajuntament de Cambrils amb la 
finalitat d'exercir les seves competències i funcions conforme als termes establerts a l'article 5 de la  la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre 
de protecció de dades de caràcter personal. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant un escrit al Registre 
General de l'Ajuntament, pl. de l'Ajuntament, 4 – 43850 Cambrils.

DESCRIPCIÓ DELS OBJECTIUS ASSOLITS AMB L´ACTIVITAT (Generals i específics): 

DESCRIPCIÓ DE L´ACTIVITAT (Detallar  el nombre de participants, indicar si l´activitat és oberta 
a tota la ciutadania o restringida a socis/es, així com el nombre de persones destinatàries de 
Cambrils, en el cas de que l´activitat no s´hagi realitzat al municipi de Cambrils). 
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CALENDARI D´EXECUCIÓ (Dates de realització de l´activitat) 

ABAST I CARACTERÍSTIQUES DE LA POBLACIÓ A LA QUAL S´ADREÇA L´ACTIVITAT  

JUSTIFICACIÓ DE LA CAPACITAT SUFICIENT DE L´ENTITAT PER DUR A TERME L´ACTIVITAT. 
(Descripció dels recursos materials, humans i econòmics que han fet possible l´activitat).

Les dades de caràcter personal que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de responsabilitat de l'Ajuntament de Cambrils amb la 
finalitat d'exercir les seves competències i funcions conforme als termes establerts a l'article 5 de la  la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre 
de protecció de dades de caràcter personal. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant un escrit al Registre 
General de l'Ajuntament, pl. de l'Ajuntament, 4 – 43850 Cambrils.
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Les dades de caràcter personal que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de responsabilitat de l'Ajuntament de Cambrils amb la 
finalitat d'exercir les seves competències i funcions conforme als termes establerts a l'article 5 de la  la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre 
de protecció de dades de caràcter personal. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant un escrit al Registre 
General de l'Ajuntament, pl. de l'Ajuntament, 4 – 43850 Cambrils.

ALTRA DOCUMENTACIÓ QUE COMPLEMENTI LA MEMÒRIA (material gràfic,recull de notícies 
aparegudes a la premsa, etc...) 

BREU RESUM DE LA TRAJECTÒRIA DE L´ENTITAT (Especificant el número d´usuaris/es i socis/es   
de Cambrils).
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5. RELACIO DE FACTURES PRESENTADES: 
Indicar, la data de la factura, el núm. de factura, les dades del/la proveïdor/a, el concepte i l' import. 

Data factura Núm de factura Nom del/la proveïdor/a Concepte Import 

                                     IMPORT TOTAL :  

Signat:

El/la representant

Data 

Les dades de caràcter personal que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de responsabilitat de l'Ajuntament de Cambrils amb la 
finalitat d'exercir les seves competències i funcions conforme als termes establerts a l'article 5 de la  la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre 
de protecció de dades de caràcter personal. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant un escrit al Registre 
General de l'Ajuntament, pl. de l'Ajuntament, 4 – 43850 Cambrils.
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MODEL S-3 
(A presentar un cop realitzada l'activitat subvencionada)

  JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
    

  En/Na:         

  com a (indicar càrrec):          

  de l'Entitat/Associació:          

  NIF:          
Codi postal:       

        Telèfon:   
e-mail:                                                                                              
1. Indicació del número de socis/es i/o usuaris/es de l'entitat inscrits/es  durant l'any 2015* (noves altes):
Nº de socis/usuaris:
Nº de sòcies/usuàries:
No hi han hagut*(En aplicació de la L.O 3/2007, de 22 de març per la igualtat efectiva de dones i homes i  la resolució ASC/ 437/2007, de 5 de  febrer, per la qual es dóna publicitat a l'acord de govern de 14 de març de 2006, relatiu a la producció i el desenvolupament  d'estadístiques desagregades per sexes).  
2. DETALL D'INGRESSOS I DESPESES RESPECTE A L'ACTIVITAT  
 Matrícules: 
Mensualitats:      Altres aportacions:  
TOTAL D'INGRESSOS
2.2 DESPESES  
Detall de despeses respecte a l'activitat . 
Població
 €
 €
1
Fax:
2.1 INGRESSOS
Les dades de caràcter personal que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de responsabilitat de l'Ajuntament de Cambrils amb la  finalitat d'exercir les seves competències i funcions conforme als termes establerts a l'article 5 de la  la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre  de protecció de dades de caràcter personal. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant un escrit al Registre  General de l'Ajuntament, pl. de l'Ajuntament, 4 – 43850 Cambrils.
          3. INFORMACIÓ RESPECTE A LES SUBVENCIONS DESTINADES A L'ACTIVITAT .  
L ' ENTITAT CERTIFICA:
Que per a l'activitat   

  desenvolupada en les dates         
Li han estat aprovades les següents subvencions (procedents de qualsevol Administració o Ens 
públic o privat, nacional o internacional): 
Entitat atorgant 
(Ens local, Diputació, Consell Comarcal,  Generalitat de Catalunya, altres  organismes públics i/o privats,  especificant el departament que l'ha 
concedit)
Finalitat per a la que s'ha atorgat 
Import atorgat 
TOTAL DESPESES
 €
 €
 €
4. MEMÒRIA DE L'ACTIVITAT REALITZADA      NOM DE L´ACTIVITAT:  
ÀMBIT GEOGRÀFIC DE L´EXECUCIÓ (Lloc de realització):
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Les dades de caràcter personal que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de responsabilitat de l'Ajuntament de Cambrils amb la  finalitat d'exercir les seves competències i funcions conforme als termes establerts a l'article 5 de la  la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre  de protecció de dades de caràcter personal. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant un escrit al Registre  General de l'Ajuntament, pl. de l'Ajuntament, 4 – 43850 Cambrils.
DESCRIPCIÓ DELS OBJECTIUS ASSOLITS AMB L´ACTIVITAT (Generals i específics): 
DESCRIPCIÓ DE L´ACTIVITAT (Detallar  el nombre de participants, indicar si l´activitat és oberta a tota la ciutadania o restringida a socis/es, així com el nombre de persones destinatàries de Cambrils, en el cas de que l´activitat no s´hagi realitzat al municipi de Cambrils).
 
3
CALENDARI D´EXECUCIÓ (Dates de realització de l´activitat) 
ABAST I CARACTERÍSTIQUES DE LA POBLACIÓ A LA QUAL S´ADREÇA L´ACTIVITAT  
JUSTIFICACIÓ DE LA CAPACITAT SUFICIENT DE L´ENTITAT PER DUR A TERME L´ACTIVITAT.
(Descripció dels recursos materials, humans i econòmics que han fet possible l´activitat).
Les dades de caràcter personal que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de responsabilitat de l'Ajuntament de Cambrils amb la  finalitat d'exercir les seves competències i funcions conforme als termes establerts a l'article 5 de la  la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre  de protecció de dades de caràcter personal. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant un escrit al Registre  General de l'Ajuntament, pl. de l'Ajuntament, 4 – 43850 Cambrils.
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ALTRA DOCUMENTACIÓ QUE COMPLEMENTI LA MEMÒRIA (material gràfic,recull de notícies aparegudes a la premsa, etc...) 
BREU RESUM DE LA TRAJECTÒRIA DE L´ENTITAT (Especificant el número d´usuaris/es i socis/es  
de Cambrils).
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5. RELACIO DE FACTURES PRESENTADES:Indicar, la data de la factura, el núm. de factura, les dades del/la proveïdor/a, el concepte i l' import.
Data factura 
Núm de factura 
Nom del/la proveïdor/a 
Concepte 
Import 
                                     IMPORT TOTAL :  
Signat:
El/la representant
Data 
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