Certificat Factures originals

Annex Compte justificatiu
Convocatòria per a la concessió d’ajuts per al desenvolupament del Pla d’Acció del Programa
Escoles + Sostenibles 2017-2020
1. Dades del centre educatiu
Nom del centre educatiu:
CIF del centre:

Codi de centre

Adreça (carrer, número, pis i porta):

CP:

Municipi:
Telèfon:

Correu electrònic del centre:

2. Dades bàsiques del projecte
Títol del projecte:
Codi de subvenció:

3. Declaració responsable del/la director/a del centre educatiu o persona que disposa de poders per fer-ho
Nom i cognoms:
NIF:

Càrrec que ocupa:

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem i en tramitar aquest document consentiu, que les vostres dades personals siguin tractades per l’Ajuntament de Barcelona dins el fitxer de
Subvencions amb la finalitat de resoldre la subvenció sol•licitada, legitimada en base al vostre consentiment. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i
suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades
Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002 d’11 de juliol, us indiquem que en informar el camp email o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per la
realització de comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.

La persona que signa DECLARA:

Que és el/la director/a del centre educatiu o legal representant que el faculta per a la presentació d’aquesta declaració.
Que totes les dades que consten en aquest document, són certes.
 Que es compromet, en qualssevol dels casos, a aportar la documentació acreditativa en la forma i termini en què sigui requerida a l’efecte per l’òrgan
gestor.



 Que les factures presentades per la justificació són úniques i originals, no havent-se presentat còpies de les mateixes com a
justificació d'altres projectes a l'Ajuntament de Barcelona o altres administracions públiques.
Barcelona,

Segell del centre

Signatura del/la director/a del centre educatiu.

