
 

 
 

 Sol·licitant 
 Sr. Nom o 

Raó social:  Doc. identificatiu:  
 Sra. 

Representant 
Nom:   Doc. identificatiu:  

Dades per a notificacions 
Adreça electrònica:  

Telèfon mòbil:  Telèfon fix:  

Titular de l’adreça:  

Adreça (en cas de ser persona física):  

Municipi:  CP:  

Vull rebre notificacions a través d’e-NOTUM:  Sí      No 

Exposo 
 
 
 
 
 
 
 

Demano 
 
 

 
Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___ 
                                                  Signatura,  

 

 

 
 

 
 

(Si cal, podeu utilitzar el revers o un full addicional)

Responsable del tractament: Ajuntament de Girona. 
Finalitat: Exclusiva per aquesta tramitació. No se cediran a tercers sense el vostre consentiment
excepte que una norma legal ho autoritzi. 
Base legal: El tractament està legitimat per la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DL
2/2003, art. 66) i la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques (L
39/2015, art. 28.1 i 66). 
Drets ARSLOP: Podeu exercir els drets sobre les vostres dades mitjançant sol·licitud presentada
al Registre General (plaça del Vi, 1, 17004-Girona) o a la Seu electrònica de l’Ajuntament de
Girona (https://seu.girona.cat). Més informació a www.girona.cat/dadespersonals. 

 
 

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA 
Ajuntament de Girona –  Pl. del Vi, 1 – 17004 Girona – Tel. (+34) 972 419 000 – www.girona.cat – CIF: P1708500B 

Codi d’identificació: L01170792 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS: 



 

MODEL 1540 

Comunicació de la justificació econòmica de subvencions a la 
contractació Girona Actua  

Dades de l’empresa o entitat contractant 
Nom entitat:  CIF:  

Domicili social:  

Dades de la persona responsable de l’entitat contractant 
Nom i cognoms:  NIF:  

Adreça electrònica:  Càrrec:  

Dades de la contractació subvencionada 
Nom i cognoms treballador/a:  NIF:  

Data inici del contracte:  Data final del període subvencionat:  

Import subvenció atorgat:   Import justificat:  

Relació de despeses imputades a la subvenció 
Mes meritat Dies1 Salari brut2 Paga extra prorratejada Despesa subvencionable3 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

TOTAL:  € € € 

Dades de la subvenció 
Import subvenció atorgada:4 € 

Import de la bestreta de la subvenció:5 € 

Import justificat:6 € 

Import no justificat:7 € 

Bestreta percebuda i no justificada:8 € 

                                                      
1 Indicar el nombre de dies naturals del mes meritat, sinó cal indicar els dies naturals inclosos en el període de contractació. 
2 No s’inclouen: despeses no salarials, incentius salarials, dietes, despeses de locomoció, pagament de vacances no 
realitzades, hores extraordinàries, indemnitzacions. 
3 Indicar la suma del sou brut i la paga extra prorratejada.  
4 Indicar l’import atorgat que s’indica en la resolució d’atorgament de la sol·licitud de subvenció. 
5 Indicar l’import liquidat per l’Ajuntament de Girona en concepte de bestreta de la subvenció a la contractació Girona 
Actua. 
6 Indicar l’import justificat, en relació a l’import total de la subvenció atorgat. 
7 Indicar la diferència entre l’import atorgat i el que s’ha justificat. En cas que no s’hagi pogut justificar la totalitat de l’import 
caldrà renunciar a la diferència. 



 

MODEL 1540 

Memòria d’actuació justificativa 
El treballador/a continua a l’empresa/ entitat?  

Quina és la seva situació laboral?  

Observacions:  

Tasques desenvolupades durant el període de contractació subvencionada: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competència9 1 2 3 4 5 

Autocontrol i estabilitat emocional      

Confiança i seguretat en si mateix/a      

Capacitat per situar-se en el context      

Adaptabilitat a diferents situacions      

Disposició per a l’aprenentatge      

Comunicació      

Relació interpersonal      

Treball en equip      

Iniciativa i autonomia      

Responsabilitat      

Valoració general de la persona treballadora 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                 
8 A reintegrar, d’acord amb la base 32 de les bases reguladores. 
9 Valorar cada competència del treballador/a a partir d’una escala d’1 a 5 punts (1= fa excepcionalment; 2= ho fa 
ocasionalment; 3= ho fa normalment; 4= ho fa habitualment; 5= ho fa sempre). 



 

MODEL 1540 

Declaro 

1. Que les actuacions executades s’han realitzat i justificat conforme a les bases reguladores 
dels ajuts a la contractació Girona Actua, aprovades pel Ple municipal de l’Ajuntament de 
Girona el dia 12 de juliol de 2021, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 146, edicte 6566, de 2 d’agost de 2021. 

2. Que les despeses imputades a la subvenció responen inequívocament a la naturalesa de 
les accions correctament realitzades i que són despeses elegibles justificades mitjançant 
documents comptables de valor probatori en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa. 

3. Que les dates d’emissió dels documents justificatius estan dins el període d’execució de 
l’acció subvencionada a què s’imputa. 

4. Que les despeses imputades no s’han utilitzat ni s’utilitzaran per justificar altres 
subvencions. 

5. Que els documents presentats són còpies idèntiques als documents originals i que 
aquests originals es troben en custòdia de l’empresa/entitat i a disposició de les oportunes 
comprovacions que determini l’Ajuntament de Girona. 

6. Que, d’acord amb la base 31.1.c de les bases reguladores, totes les despeses s’han pagat 
en efectiu i dins el termini legalment establert. 

7. Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació justificada no supera el 
100% del seu cost. 

Declaració d’altres ajuts rebuts 

      Que no s’han sol·licitat o rebut altres subvencions per mateix concepte. 
  Que l’entitat que represento ha sol·licitat o rebut les subvencions o ajuts públics i/o privats, 

nacionals o internacionals, per desenvolupar aquest projecte que es detallen a  continuació i 
que aquestes no provenen de fons europeu. 

Nom del programa 
de l’ajut o 
subvenció 

Administració 
concedent Quantia Estat10 Data de 

concessió 

% actuació 
subvencionada

11 

Normativa 
reguladora 

       

       

       

       

TOTAL: €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
10 Sol·licitat o concedit 
11 Percentatge que representa la subvenció respecte al cost total de l’actuació subvencionada. 
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Declaració d’ajuts de minimis rebuts 

Que l’entitat a la que represento no incompleix la normativa de minimis que estableix el Reglament 
(UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 
107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. 
En relació a altres possibles ajuts sotmesos a la normativa minimis: 

   Que l’entitat que represento no ha rebut de les administracions públiques catalanes, 
espanyoles i/o comunitàries en els darrers 3 exercicis fiscals cap altre ajut de qualsevol 
naturalesa. 

  Que l’entitat que represento ha rebut de les administracions públiques catalanes, espanyoles 
i/o comunitàries en els darrers 3 exercicis fiscals els següents ajuts sotmesos a minimis:  

 
Nom del programa de 

l’ajut o subvenció 
Administració 

concedent Quantia Estat12 Data de 
concessió 

Normativa 
reguladora 

      

      

      

      

TOTAL: €  
 
Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___ 
Signatura,13 

                                                      
12 Sol·licitat o concedit 
13 Signatura de la persona representant de l’entitat contractant 
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