Servei de Cultura
Justificació inversions-entitats

EXPEDIENT DE JUSTIFICACIÓ DE DESPESES
INVERSIONS-ENTITATS

Entitat:
Municipi:
-- Tria un municipi -Concepte subvencionat:
Import de la subvenció:
Data de l'acord de concessió:
Òrgan concedent:
Ple
Junta de Govern
Decret de Presidència
Forma de concessió:
Convocatòria de bases
Concessió directa
Conveni
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Dades d’identificació del/de la representant de l’entitat sol·licitant
NIF
Cognoms i nom
En qualitat de

Dades d'identificació de l'entitat sol·licitant
Nom

NIF

Adreça
Municipi

Codi postal

Comarca

-- Tria un municipi -Dades bancàries
IBAN
Codi entitat

Oficina

DC

Número de compte

ES

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS
TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL

Declaro de manera expressa i responsable:
Que l'entitat
,i en
la data que s’indica, es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb
l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Tresoreria General de la
Seguretat Social, imposades per la legislació vigent segons estableix l’article 14 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l’article 24
del Reglament de l’esmentada llei aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Que l'entitat
compleix els altres requisits exigits a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, per obtenir la condició de beneficiari de la
subvenció que es justifica.

✔

AUTORITZO la Diputació de Tarragona a sol·licitar de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades
relatives al compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, als efectes
exclusius de comprovació del compliment dels requisits establerts per obtenir,
percebre i mantenir la subvenció que es sol·licita.
(Si s’escau, desmarcar).
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SOL·LICITO
Que, prèvia l’admissió de la present justificació, es pagui l’import corresponent de
la subvenció.
JUSTIFICACIÓ
1. MEMÒRIA DE L'ACTUACIÓ: Objectius, grau de compliment dels objectius i
resultats obtinguts, incidències o observacions remarcables:
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2. S’adjunta, com a annex 1, el certificat acreditatiu del balanç econòmic de
l’actuació subvencionada, i la relació de la totalitat de factures que ha generat. Així
mateix i només pels supòsits establerts a l’article 31.3 de la Llei 38/2003, general
de subvencions, també s’acredita el compliment dels requisits exigits per
l’esmentat precepte.

(signatura)
President/a
Secretari/ària

(Data)

ESBORRAR

VALIDAR PROVISIONALMENT

FINALITZAR

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.- Passeig de Sant Antoni, 100. 43003 – Tarragona / Carrer Montcada, 32 (Palau
Climent), 43500 – Tortosa
En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us INFORMEM del
següent, en relació al tractament de les vostres dades personals:
Tractament de dades: Gestió de subvencions.
Responsable del tractament: Diputació de Tarragona, Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 43003, Tarragona Telèfon
977 296 600/ Seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat.
Delegat de protecció de dades: Passeig de Sant Antoni, núm. 100.- 43003, Tarragona Telèfon 977 296603 Adreça
electrònica: DPD@dipta.cat.
Finalitat del tractament: Gestió de les sol·licituds de subvencions, premis i ajuts adreçades a la Diputació de
Tarragona.
Legitimació del tractament: Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Procedència dades: De la persona interessada o del representant legal.
Destinataris dades: Publicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
Termini de conservació de les dades De conformitat amb el Calendari de conservació i eliminació documental de la
Diputació de Tarragona.
Drets de les persones interessades: La persona interessada té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés
a les seves dades personals, la rectificació o supressió, la limitació i l’oposició al tractament, i en el seu cas, la
portabilitat de les dades, dirigint-se a l’adreça abans assenyalada.
Dret a presentar reclamació: Es pot formular reclamació tant davant de l’autoritat de control corresponent com de
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).
Obligatorietat: Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud.
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