
REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que l’Ajuntament de Cunit tractarà les dades facilitades en aquest formulari per 
contactar-lo i gestionar-li correctament el servei que sol·licita. Se l’informa, també, que no es cediran les seves dades a tercers, excepte per obligació legal o per donar 
compliment al servei sol·licitat. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, dirigint-se a les instal·lacions de l’Ajuntament 
de Cunit, C/ Major, 12. 43881 (Tarragona); o bé per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 

MODEL 4: CERTIFICACIÓ QUE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA 
CORRESPON AL PROJECTE/ACTIVITAT SUBVENCIONADA I D’HAVER O NO 
SOL·LICITAT O REBUT ALTRES SUBVENCIONS, AJUTS O APORTACIONS PÚBLIQUES 
   
DADES ENTITAT BENEFICIÀRIA 

Nom i cognoms DNI / NIE 

En qualitat de (Secretari /ària/Tresorer/a) de l’entitat Amb NIF  

CERTIFICO: 
1. Que les despeses imputades corresponen a les accions que han estat correctament realitzades d’acord amb els
termes de la resolució d’atorgament i conforme a les bases reguladores.
2. Que les despeses imputades al desenvolupament d’aquestes accions, segons relació que s’adjunta, són elegibles i
han estat degudament liquidades amb anterioritat a la fi del període de presentació de la justificació econòmica.
3. Que aquestes despeses es suporten mitjançant factures o altres documents comptables de valor probatori
equivalent.
4. Que els documents justificatius originals, còpies compulsades o documents en suport electrònic relacionats amb
les despeses corresponents a l’actuació cofinançada queden sota custodia d’aquesta entitat.
5. Que aquesta entitat es compromet a presentar a requeriment del Departament de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament de Cunit o dels òrgans de control corresponents la documentació material justificativa i els
antecedents que es creguin necessaris per comprovar la correcta aplicació de la subvenció.
6. Que aquesta entitat:

No ha sol·licitat cap subvenció o ajut per al mateix concepte.

 Ha sol·licitat o rebut altres subvencions o ajuts per al mateix concepte (s’adjunta relació) 

Nom de l’entitat que subvenciona Concepte subvencionat  Import 

7. Que el total de les diverses fonts de finançament de les accions no supera el 100% del seu cost.
 euros. 8. Que del total de la subvenció atorgada resta un import no executat de

9. Que aquesta entitat:     SI  NO renuncia expressament a l’import no executat1

10. Que aquesta entitat ha realitzat en data  un reintegrament de   euros,
corresponents a la diferència entre l’import no executat i l’import que resta pendent de cobrament, al compte 
ES88 0081 1708 9200 0101 2702, de l’Ajuntament de Cunit, del qual s’adjunta comprovant bancari. 2

11. Que atès que l’import que resta pendent de cobrament queda condicionat a la verificació de la justificació,
aquesta entitat es compromet, si s’escau, a realitzar el reintegrament que en resulti a l’Ajuntament de Cunit.

Cunit,      de/d'  de 2022 

1 
Únicament si l’import no executat és superior a l’import que resta pendent de pagament

2
En cas de renúncia expressa és imprescindible el vistiplau del responsable legal 
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