Ajuntament de L’Hospitalet

Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per
a entitats que desenvolupin programes, projectes i activitats en l’àmbit de la cultura per a
l’any 2020

Sol·licitud de justificació de projecte
1.- DADES IDENTIFICATIVES DE LA SUBVENCIÓ
Núm. expedient
Nom i cognoms de la persona física o raó social de la persona jurídica

NIF de l’entitat / DNI de la persona física

Nom del projecte
Període d’execució del projecte
Des del

de/d’

fins el

de/d’

Import cost final del projecte

de 20
Import subvenció atorgada

2.- DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA A LA SOL·LICITUD
Memòria, resum econòmic i relació classificada de les despeses del projecte subvencionat
Factures i altres documents probatoris de les despeses, així com els corresponents comprovants del seu pagament
Documentació acreditativa de la difusió del projecte subvencionat (fulletons, diptics...)
Carta de reintegrament en el cas que existeixin romanents no aplicats al projecte

3.- DECLARACIÓ RESPONSABLE

Sr./Sra

amb DNI/NIE

actuant en nom propi com a beneficiari o en qualitat de representant legal de la persona jurídica beneficiària
sol·licitant
amb NIF
DECLARA (marqueu les caselles que corresponguin):
Que la documentació aportada és certa i que el projecte ha estat executat d’acord amb les condicions imposades en la concessió de la subvenció.
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Que el projecte ha estat totalment justificat (marqueu aquesta casella en el cas que l’activitat s’hagi realitzat
i justificat en la seva totalitat).
Que el projecte ha estat parcialment justificat (indiqueu a la memòria del projecte els motius pels quals la
subvenció no ha estat justificada en la seva totalitat).
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3.- DECLARACIÓ RESPONSABLE (continuació)

Que es compromet a la custòdia de la documentació que justifica les dades que consten a la memòria, resum
econòmic i relació de despeses del projecte subvencionat per un termini mimin de 4 anys a comptar des de
la presentació de la justificació.
Que es compromet a facilitar l’accés a la documentació acreditativa de la subvenció acompanyada dels originals i còpies de les factures o altres documents probatoris de les despeses del projecte quan li sigui requerit
per l’Ajuntament de L’Hospitalet per a la inspecció i comprovació del projecte subvencionat.

L’Hospitalet de Llobregat a

de/d’

de 20

Signatura del/de la sol·licitant o representant legal de la
persona jurídica

Informació sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet. Telèfon: 93 402 94 00. Base
jurídica del tractament: Es determinarà de conformitat amb l’article 6 del Reglament General de Protecció de Dades de caràcter personal 2016/679. Finalitat del tractament: Resoldre la
justificació de la subvenció atorgada. Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades el temps necessari per acomplir les finalitats legalment establertes. Exercici de
drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de la informació sobre les seves dades personals,
davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet i mòbils).
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