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Justificació de les despeses d’actuació

1. Dades identificatives
Nom de l’entitat

NIF/CIF

Activitat/ actuació / projecte / programa

Aportació TOTAL rebuda de l’Ajuntament

Regidoria

2. Certificació de les despeses

com a RESPONSABLE de l’entitat beneficiària indicada

CERTIFICO

1.

Que l’entitat ha fet una despesa total de
quadre de dades identificatives.

euros per a l’activitat referida en el

2.

Que la quantitat total justificada NO és inferior a la quantitat concedida per l’Ajuntament, per a
la realització d’aquesta activitat (s’adjunta còpia de les factures detallades)

3.

Que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament de Cabrils en el marc de les subvencions
a entitats NO supera el costat de l’actuació

4.

Que l’entitat té arxivats i a disposició de l’Ajuntament de Cabrils tots els documents originals
justificatius de les obligacions referides en el present certificat, i dels ingressos que financen
l’actuació.

3. Relació de factures
Data factura

Nom proveïdor

Concepte factura

Import

TOTAL

Cabrils, a

de

de

Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)
Responsable del tractament: AJUNTAMENT DE CABRILS
Finalitat del tractament: Atendre el dret de les persones a comunicar‐se amb l’ajuntament i gestionar el servei corresponent.
Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal
Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al tractament, adreçant‐vos al correu
electrònic dpd.ajcabrils@diba.cat o al correu postal a l’Ajuntament al carrer Domènec Carles, 1 – 08348 Cabrils
Informació addicional ampliada a https://www.cabrils.cat/proteccio‐de‐dades/
L’AJUNTAMENT DE CABRILS l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb
totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. Així mateix, en
cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

