Segell de registre d’entrada

INSTÀNCIA

JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ PER A ENTITATS

NOM I COGNOMS

NIF

DOMICILI

NÚM.

(a l’efecte de notificacions)

LOCALITAT

CP

TEL. FIX-MÒBIL

CORREU ELECTRÒNIC

CÀRREC A L’ENTITAT

EN REPRESENTACIÓ DE
DOMICILI

NÚM.

(a l’efecte de notificacions)

TEL. FIX-MÒBIL

LOCALITAT
NIF / CIF

CP

CORREU E.

EXPOSO:
Que l'entitat que represento va rebre una subvenció de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per a l'any
i, tal com marquen les bases de la convocatòria, presenta la documentació acreditativa per a
la seva justificació, abans de la data límit (31 de gener de l'any següent).

Documents que s’hi adjunten:

Execució del pressupost, amb la corresponent aprovació per part de la junta de l’entitat, mitjançant
un certificat firmat pel president i el secretari/tresorer.
Relació de factures que justifiquen la subvenció atorgada (cal descarregar de la web el fitxer d’Excel
«SUBVENCIÓ ENTITATS-JUSTIFICACIÓ.xlsx» i omplir-lo).
Còpies digitals de les factures, amb el comprovant del seu pagament.
1 exemplar de cada material de difusió de les activitats a justificar, on consta la col·laboració de
l’Ajuntament.

DATA

SIGNATURA

Les dades que ens facilita s’incorporaran en un fitxer creat per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí
per deixar constància de l’entrada i sortida de documents i per al seguiment dels tràmits,
actuacions i l’exercici de les seves competències i funcions. Únicament seran comunicades a
altres administracions públiques en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot
exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a l’Alcaldia
d’aquest Ajuntament.
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EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ANY
INGRESSOS
Especifiqueu els recursos propis, les subvencions d'altres administracions, les aportacions dels associats, els ingressos que han generat les activitats...

CONCEPTE

IMPORT PRESSUPOSTAT

IMPORT FINAL

0,00

TOTAL

0,00

DESPESES
Especifiqueu totes les despeses que han generat les activitats i la pròpia entitat, material, contractacions, personal, assegurances, manteniment...

CONCEPTE

IMPORT PRESSUPOSTAT

TOTAL

IMPORT FINAL

0,00

L'entitat ha assumit el cost econòmic(*) d'algun/s del/s seu/s socis en situació de fragilitat econòmica:
NO

SÍ

nre. socis

(*) Quotes d'associat/da, despeses derivades de la participació en activitats...
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0,00

CERTIFICAT
com a

(secretari/tresorer) de l’entitat
, certifico que el pressupost de l’any

s’ha executat d’acord amb les dades que es desglossen en l’apartat corresponent d’aquesta instància i ha
estat aprovat per la Junta de l’entitat.

Torroella de Montgrí,

Vist i plau
El president
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