
Justificació de subvenció

Dades d’identificació de l’actuació
Denominació de l’actuació (*)                

 

Cognoms i nom (*) NIF (*) 

     

En qualitat de  (*)

 

Entitat (*) CIF (*) 

     

Dades de l’actuació subvencionable
Data de la Junta de Govern (*) Data finalització actuació (*)

    

Receptor/a de la subvenció (*)                Import subvenció (*)

    

Certifico

- Que per acord del dia anteriorment esmentat la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Amposta, de conformitat amb la 
convocatòria, ha concedit una subvenció a la persona anteriorment mencionada, per a la realització de l’actuació assenyalada, 
per l’import anteriorment citat (amb euros).
- Que l’actuació s’ha dut a terme i ha finalitzat el dia anteriorment al·ludit.
- Que la subvenció concedida s’ha destinat a cofinançar l’actuació esmentada.
- Que s’han complert les obligacions establertes a les bases de la convocatòria i les condicions fixades, si escau, a l’acord de 
concessió de la subvenció i s’ha assolit la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció, tal com es detalla en la memòria final 
annexa.
- Que les despeses efectuades amb càrrec a aquesta subvenció són les que s’especifiquen en els documents annexes i es 
resumeixen en aquest certificat.
- Que els justificants individualitzats d’aquestes despeses estan disponibles a les dependències d’aquesta entitat per a les 
actuacions de comprovació i de control establertes legalment; i que no han servit ni serviran per justificar una altra subvenció per 
aquest concepte, llevat de les declarades expressament en la sol·licitud de subvenció, si s’escau.
- Que l’entitat renuncia expressament als imports que no s’han gastat, d’acord amb les dades consignades en aquest certificat. 
D'acord al Nou Reglament General de Protecció de Dades, o "RGPD" (reglament UE 2016/679), el responsable de recopilar i tractar les seves dades 
és l'Ajuntament d'Amposta, Pl. de l'Ajuntament 3-4, 43870-Amposta. La finalitat és la de poder prestar els serveis i gestió dels tràmits 
municipals. Les dades no es cediran a tercers, excepte obligació legal. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició mitjançant un escrit adreçat l’Ajuntament d'Amposta, o per email a ajuntament@amposta.cat. La inexactitud, falsedat o omissió en les 
dades, o la no presentació d'aquesta, determinen la impossibilitat d'exercir l'activitat afectada des del moment en què se'n tingui constància, sense 
perjudici de les responsabilitats que puguin derivar-se, (article 38 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions).Per a més informació pot consultar la nostra nova política de privacitat (http://www.amposta.cat/politica-de-privacitat).

  Dono el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada 

Data sol·licitud (dd/mm/aaaa) (*) Lloc (*) Signatura de la persona interessada
 

(*) Camps d'entrada obligatòria
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Relació de despeses: Despeses corrents (1/2)

Núm d’ordre Data Núm. factura Proveïdor/a – Receptor/a CIF/NIF Descripció de la despesa Import
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Relació de despeses: Despeses corrents (2/2)

Núm d’ordre Data Núm. factura Proveïdor/a – Receptor/a CIF/NIF Descripció de la despesa Import
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Balanç econòmic: Ingressos 

Concepte Import
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Balanç econòmic: Despeses

Concepte Import

Balanç final  
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