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Espai reservat per al Registre d’Entrada
Plaça de la Vila, 1
08192 Sant Quirze del Vallès
Tel. 93 721 68 00

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT
SOL·LICITANT
President/a de l’entitat

DNI / NIE / Pass. / NIF

Nom de l’entitat

NIF Entitat

Núm. Registre Mun. d’entitats

Domicili (via)

Any fundació
Núm.

Municipi

Codi Postal

Núm. Associats
Escala

Pis

Porta

Telèfon

REPRESENTANT (Si escau)
DNI / NIE / Pass. / NIF

CANAL I DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ En cas de marcar per Correu Postal: indicar l’adreça només si és diferent a la del sol·licitant
Marcar només un canal

Correu Postal
Notificació
electrònica

Domicili (via)

Núm.

Municipi

Codi Postal

Escala

Pis

Porta

Adreça electrònica

D’acord amb la llei 39/2015, les persones jurídiques i altres col·lectius establerts a l’article 14 resten obligats a comunicar-se per mitjans
electrònics amb l’administració.

NO dono el meu consentiment per consultar les dades necessàries d’altres administracions per la resolució d’aquest
tràmit admeses al Catàleg de dades Interoperables.

EXPOSICIÓ
Que ha finalitzat l’execució del projecte de cooperació al desenvolupament pel qual es va concedir
una subvenció l’any _______

w w w . s a nt q u i r z e v al l e s. ca t

Nom i cognoms o raó social

PETICIÓ
Que s’admeti la documentació adjunta com a justificació final de l’ajut per al projecte següent:
NOM DEL PROJECTE:

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
Annex 3.A Memòria Justificativa
Annex 3.B Liquidació econòmica
Original o fotocòpia compulsada legalment davant de notari de factures, rebuts i altres documents amb
valor probatori corresponent a l’import subvencionat.
Exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa al projecte mostri la llegenda i
anagrama de l’Ajuntament.
Informe d’un tercer avaluador ( Ajuntament, ambaixada o consolat d’Espanya a la zona, agència de
cooperació, ONG acreditada,...)
En cas de projectes cofinançats: Justificació dels imports i la procedència dels fons provinents d’altres
subvencions o fons propis.
En cas que la documentació justificativa estigui en un idioma diferent dels oficials a Catalunya: Traducció
de la documentació.
Documents bancaris que acreditin el tipus de canvi existent entre la moneda local i l’euro, en la data de la
transacció efectuada al país destinatari.
Altres:
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DECLARACIÓ RESPONSABLE
1. Que sóc actualment el representant legal de l’entitat inscrita en el Registre d’entitats Municipal, i
el meu càrrec no ha estat revocat.
2. Que la subvenció concedida en els termes anteriorment descrits ha estat aplicada a la finalitat
per la qual fou concedida.
3. Que en relació amb l’entitat que represento no s’ha suspès el procediment administratiu
d’inscripció perquè s’hi hagin trobat indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del què disposa
l’article 30.4 de la Llei orgànica 1/2002.
4. Que justifica davant l’òrgan competent el compliment de les condicions i requisits exigits en les
Bases Reguladores de les Subvencions, i la realització del projecte i compliment de la finalitat
que va determinar la concessió i gaudi de la subvenció.
5. Que conservarà els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
6. Que procedirà al reintegrament dels fons percebuts en els casos que preveu l’article 37 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Lloc

Data

Signatura

D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de
caràcter personal, us informem que les dades identificatives de la vostra sol·licitud
s'inclouran en els fitxers denominats “Registre general” i "Gestió d'expedients", dels
quals és responsable l'Ajuntament, amb les finalitats de registrar tota la
documentació d'entrada i sortida de l'ajuntament i gestionar tràmits administratius
d’ofici o a petició de part i les resolucions de les sessions dels òrgans col·legiats i
membres de govern.
Les dades es poden comunicar als interessats en el procediment o ens autoritzats
per llei.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, presencialment a les Oficines d’Atenció Ciutadana de
l'Ajuntament o per registre electrònic al web municipal www.santquirzevalles.cat
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