IMPRIMIR FORMULARI

Registre d’entrada
ESBORRAR FORMULARI

c/ Sant Roc, 6 , 46600 ALZIRA
Tel.: 96 240 04 50 · Fax: 96 240 13 91
www.alzira.es / ajuntament@alzira.es
CIF: P-4601700J

PC I 002 V JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS A LES ASSOCIACIONS VEÏNALS
DADES PERSONALS (*)
Nom i cognoms

DNI/CIF

En representació de

DNI/CIF

Domicili

Localitat

Correu electrònic

Fax

C. Postal
Tel.

Tel. mòbil

EXPOSE
- Que a l'Associació de Veïnal:___________________________________________________ li ha sigut concedida una
subvenció per al present exercici, atenent al que disposa l'article 12 de la Carta de Participació Ciutadana i a les
estipulacions aprovades en la convocatòria per a les subvencions a les Associacions Veïnals d'Alzira.

SOL·LICITE
Es considere el compte justificatiu aportat amb:
- la memòria descriptiva (Annex I),
- la memòria econòmica (Annex II) i
- les factures,
per a l'abonament de la part o del total de la subvenció assignada.

DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN A LA SOL·LICITUD

FIRMA DE LA PERSONA SOL·LICITANT
EL/LA PRESIDENT/A

Els indicats en el tràmit: ASSOCIACIONS. Justificació de
subvencions a les Associacions Veïnals.
ESTA INSTÀNCIA TE DOS ANNEXOS.

Alzira,
PC I 002 V – Rev. 1 - 20200929
(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser
utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’instància presentada al
Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

ANNEX I – Memòria descriptiva
Compte justificatiu de la subvenció de l’any
Associació Veïnal
Import de la subvenció concedida

euros.

Memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la
subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. S’haurà d’acreditar, en el
seu cas, la publicitat donada a la possible col·laboració municipal.
1. ACTIVITATS
Resum de les activitats realitzades (amb el número assignat en el projecte presentat quan es va
sol·licitar la subvenció).
ACTIVITAT Nº.
- Descripció:

- Data de la realització:
- Resultats obtinguts:

- Números assignats a les factures:
ACTIVITAT Nº.
- Descripció:
- Data de la realització:
- Resultats obtinguts:

- Números assignats a les factures:
ACTIVITAT Nº.
- Descripció:
- Data de la realització:
- Resultats obtinguts:

- Números assignats a les factures:

2. MANTENIMENT
Gastos detallats per conceptes, import del gasto anual i justificació de la necessitat.
- Números assignats a les factures:
3. EQUIPAMENT
Adquisicions realitzades amb detall de la necessitat i destinació o finalitat.
- Números assignats a les factures:
Si és el cas, cal fer constar les desviacions esdevingudes sobre el pressupost presentat.

Alzira,

de/d'
El president/ La presidenta
DNI

Firma

de 20

ANNEX II – Memòria econòmica.
Compte justificatiu de la subvenció de l’any
Associació veïnal
Import de la subvenció concedida

euros.

GASTOS
Les activitats que integren el projecte subvencionat han sigut realitzades i es corresponen amb les factures que s’indiquen a continuació i que
s’adjunten com a document d’este tràmit (original o còpia compulsada), i no seran utilitzades per a la justificació d’altres subvencions o ajudes.
N. assignat a
Perceptor (nom de l’empresa que factura)
factura

CIF

Concepte

Núm. factura

Data de
factura

Base
imposable

IVA

IMPORT

Si és el cas, cal fer constar les desviacions esdevingudes sobre el pressupost presentat.

INGRESSOS
Els altres ingressos o subvencions que han finançat l’activitat subvencionada són els següents:
CONCEPTE O TIPUS D’INGRÉS

ENTITAT DE PROCEDÈNCIA DEL INGRÉS

IMPORT

Alzira,

de/d'
El president/ La presidenta

DNI

TOTAL DE GASTOS

MENYS -

TOTAL DE INGRESSOS

IGUAL =

IMPORT

Firma

de 20

