Esborrar dades Guardar formulari

ESPAI RESERVAT PER SEGELL REGISTRE GENERAL

JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA SUBVENCIONS PER AL FOMENT D’ACTIVITATS DE
COMERÇ URBÀ I SERVEIS DE PROXIMITAT AFECTATS PEL COVID-19

En/na______________________________________________________, amb DNI/NIE ___________________________ ,
en nom propi o com a representant de l’empresa ___________________________________________________________
amb domicili a ______________________________________________________ i NIF ____________________________

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:

Que les despeses subvencionades han estat efectivament pagades abans de finalitzar el període de justificació.
Que els justificants originals de les despeses queden arxivats en les instal·lacions del comerç o activitat, i que em
comprometo a presentar, a requeriment de l'Ajuntament o dels òrgans de control corresponents, la documentació material
justificativa i els antecedents que es creguin necessaris per comprovar l'aplicació de la subvenció.
La continuïtat de l’activitat que desenvolupa en el seu establiment fins el 31 de desembre de 2020.

Relació classificada de despeses a justificar

Tipus de
document

Data d’emissió Creditor

Concepte

Import factura

S’adjunten còpia dels documents i justificants de pagament
Les despeses han de comprendre el període des del 4 de maig de 2020 i fins el 31/12/2020

Data pagament

CONCEPTES
SUBVENCIONABLES
Liquidacions taxes ocupació via pública amb taules i cadires
Lloguer
Quotes d’hipoteques
Quotes de préstecs
Quotes d’autònoms
Subministraments per l’activitat
Serveis per l’activitat
Despeses laborals

Rubí,

de/d’

de

Signatura /Firma

L’Ajuntament de Rubí tractarà les dades personals que ha proporcionat per gestionar i controlar el compliment d’aquesta autorització així com per tractar la seva adreça en les condicions
que ha indicat, finalitats que es basen en el seu consentiment. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu
tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, i a revocar el seu consentiment en qualsevol moment quan
procedeixi i sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, davant l’Ajuntament de Rubí, a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, c. Narcís Menard, 13-17, 08191, Rubí. Té
dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent. Per obtenir més informació sobre el seu dret a la protecció de dades, pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció
de Dades.
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