Model de justificació de les despeses de l’actuació/activitat (persones jurídiques)
Jo, ____________________________________ , com a secretari/ària de _________________________________________________________________
en relació amb l’actuació que es descriu a continuació:
Codi conveni/subvenció:
Actuació/activitat subvencionada:
Import concedit per l’Ajuntament de Mollet del Vallès:
(Aquestes dades les heu d’extreure del text del conveni/notificació de la subvenció)

__________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

CERTIFICO:
1. Que l’entitat ha realitzat despeses per l’import global de_______________ euros; recollides en aquesta relació de despeses i que han estat destinades
íntegrament a l’actuació/activitat referida.
2. Que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament de Mollet del Vallès, conjuntament amb les altres fons específiques de finançament de
l’actuació, no en supera el cost total.
3. Que aquesta entitat té arxivats i a disposició de l’Ajuntament de Mollet del Vallès tots els documents originals justificatius de les obligacions referides
en aquest certificat, així com dels ingressos que financen l’actuació.
Núm.
factura

Data fra.
o
període
nòmina

Nom proveïdor
o
perceptor

NIF
perceptor

Descripció despesa

Cost total
(EUR)

%
imputat

Import
imputat
(EUR)

TOTAL IMPORT IMPUTAT A LA SUBVENCIÓ

_______________________________________ , a _________________ de ______________ de 20 ___

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS
Registre General

Vist-i-plau
El/La president/a
(signatura)

(segell de l’entitat)

El/La secretari/ària
(signatura)

Us informem que segons el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, Reglament general de protecció de dades (RGPD), l’Ajuntament de Mollet del Vallès és responsable del tractament de les dades facilitades amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud en virtut de
Us informem que segons la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades en aquest document s'incorporaran a un fitxer titularitat de l'Ajuntament per dur a terme la sol·licitud demanada i facilitar-vos la informació. Així mateix, us informem que podeu
la normativa legal aplicable i en el marc de la vostra relació amb aquesta administració pública. De la mateixa manera us informem que les vostres dades no seran cedides a terceres parts, tret d’obligació legal. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés,
exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos a l'Ajuntament de Mollet del Vallès, plaça Major, 1. 08100 Mollet del Vallès o a ajuntament@molletvalles.cat
rectificació, supressió de dades, així com altres drets, tal com s’explica a la informació addicional que podreu trobar a https://www.molletvalles.cat/nota-legal/
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