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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 A PROJECTES PROMOGUTS PER LES
ENTITATS CULTURALS, JUVENILS, VEÏNALS, GENT GRAN, ESPORTIVES, COEDUCACIÓ,
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL I ESPORTISTES LOCALS
SOL·LICITANT
President/a de l’entitat

DNI / NIE / Pass. / NIF

Nom de l’entitat

NIF Entitat

Núm. Registre Mun.l 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

Domicili (via)

Núm.

Correu Postal

Municipi

Codi Postal

Notificació
electrònica

Adreça electrònica

Escala

Pis

Porta

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.

PETICIÓ
Presento justificació de la subvenció atorgada per al projecte següent:

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

Nom i cognoms o raó social

Nom del projecte:
Programa de suport:
Import concedit

Import justificat:
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DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
Memòria i liquidació de l’activitat o programa al qual s’ha atorgat la subvenció.
Factures que justifiquin, com a mínim, el doble de la subvenció concedida.
Documentació acreditativa del seu pagament.
Comprovants dels ingressos amb els requisits de la normativa aplicable.
Documents acreditatius del compliment de les obligacions comptables, mercantils i tributàries
aplicables segons la naturalesa de l’entitat.
Llibre de comptes anuals o en el seu defecte llibre de caixa així com acta de l’assemblea general
ordinària on s’aprova els comptes anuals.
Altres que es detallin a les clàusules específiques annexes..

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 ens autoritzats i interessats/des en el
procediment.

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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