Aquest formulari es pot emplenar en pantalla

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER LA MILLORA I
MODERNITZACIÓ DELS ESTABLIMENTS ADHERITS AL
SEGELL EL PRAT COMERÇ DE QUALITAT
- ANNEX 1 SUB-117

La memòria de justificació de la subvenció de les activitats desenvolupades com a objectiu d’impulsar la millora,
digitalització i modernització del sector comercial, haurà de descriure el projecte o actuacions que s’han dut a terme
amb càrrec a la subvenció.
A fi de facilitar-ne la redacció us proporcionem un guió on consten els aspectes essencials que cal desenvolupar.
a) Memòria de les actuacions desenvolupades
Denominació del projecte:
Data:

1.

Descripció del projecte.

2.

Dates en que van tenir lloc cadascuna de les accions de millora.

3.

Fotografia de la millora (en cas de millores a la imatge interior o exterior).

DECLARACIÓ RESPONSABLE
El Sr./la Sra.

, amb NIF, NIE

com a representant de l’establiment comercial
NIF
del Prat de Llobregat.

amb

i seu social a l’adreça

DECLARO, sota la meva responsabilitat, que la documentació adjunta, i relacionada a continuació justifica la quantia i
el concepte de la subvenció de
, expedient núm.:

euros atorgada per l’Ajuntament del Prat de Llobregat l’any
/

dins l’àmbit:

Així mateix, manifesto que les factures presentades no han estat utilitzades com a justificant de cap altra subvenció.

El Prat de Llobregat,

de/d’

de

(Signatura electrònica del representant)

Protecció de Dades
He estat informat/ada i accepto la política de protecció de dades.
En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, s’informa que tractem les dades
de conformitat amb la informació continguda a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
Es pot trobar informació addicional a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades
SR./A. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
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LIQUIDACIÓ ECONÒMICA DE L’ACCIÓ DE MILLORA/ DETALL DE FACTURES
Núm.
Factura

Data
Factura

Proveïdor

Import €
(Exclòs l’IVA)

Concepte

TOTAL
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR
Memòria detallada de l’activitat realitzada.
La present justificació, que consta de:
Liquidació econòmica de l’activitat/detall de factures
Factures i comprovants de pagament bancari
Altres. Detalleu documentació aportada no especificada en la relació anterior.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ
Des de l’aprovació de la subvenció fins el 28 de febrer de 2023

Esborrar
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