
1 
 

Annex 2: Model de justificació de subvenció per part d'un beneficiari. 

 

ACCIÓ DE PROMOCIÓ DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE: SUBVENCIÓ A LA COMPRA DE BICICLETES 
ELÈCTRIQUES 

Annex 2: Model de justificació d’una subvenció per part d’un/a comprador/a 

 

Justificació d’una subvenció per part d’un/a comprador/a 

 

IDENTIFICACIÓ DEL/LA COMPRADOR/A: 

 

Nom i cognoms (denominació social en cas d’empresa): 

DNI o CIF:  

Adreça: 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA BICICLETA 

Marca i model: 

Preu de venda al públic amb IVA: 

 

Exposo: Que l’Ajuntament d’Artés em va concedir una subvenció per la compra d’una bicicleta elèctrica. 

Adjunto factura de compra de la bicicleta elèctrica per justificar la subvenció concedida i sol·licito que es faci l’ingrés de la 
subvenció al següent número de compte 

 

IBAN:  

 

 

SIGNATURA DE LA SOL·LICITUD 

 

En                                       , amb DNI                             , i domicili al carrer                     núm    del municipi d’Artés accepta 
respectar les bases que regulen la subvenció de l’Ajuntament a la compra de bicicletes elèctriques i sol·licita el pagament 
de la subvenció concedida per la JGL de l’Ajuntament d’Artés. 

 

Signatura del/la comprador/a i data 

 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/670, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) us informem el següent:  
Responsable del tractament: Ajuntament d’Artés – C. Barquera, 41 – 08271 Artés – Telèfon 938305001 – Correu electrònic artes@artes.cat 
Finalitat del tractament: prestació de serveis i gestió de tràmits municipals 
Legitimació: el tractament és necessari per al compliment de les obligacions atribuïdes a l’Ajuntament d’Artés (article 6 RGPD)  
Persones destinatàries: les vostres dades no se serviran a tercers, excepte obligació legal 
Dades de les persones interessades: podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne la seva limitació, enviant 
la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o mitjançant correu electrònic a dpd@artes.cat (articles 15 a 22 RGPD) 
Informació addicional: podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a https://www.artes.cat/proteccio-de-dades-personals 
 

CONSENTIMENT PEL TRACTAMENT DE DADES 
Amb la signatura d’aquest document presto el meu consentiment exprés perquè les meves dades puguin ser tractades per la finalitat esmentada. 
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