
 

JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A ENTITATS JUVENILS D’ALMUSSAFES PER A
L’ANY 

A DADES D’IDENTIFICACIÓ (Representant de l’Entitat)
COGNOMS NOM DNI

DOMICILI C. POSTAL

LOCALITAT PROVÍNCIA TELÈFON

NOM ASSOCIACIÓ CIF

CORREU ELECTRÒNIC

B EXPOSA:

Vist  que a l’entitat  que presidesc se li  ha concedit  una SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA per  a entitats  juvenils
d’Almussafes per a l’any                   i coneixent les bases i la documentació que hi ha que presentar, per lo qual,

C SOLICITA:

Que siga admesa la documentació que s’acompanya per a justificar dita subvenció. 

En Almussafes, a  de  de 

EL/LA PRESIDENT/A

EN/NA 

D DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (Marca amb una X)
    
DE   CARÀCTER OBLIGATORI  

 1. Originals o fotocòpies de factures o justificants que reunisquen els requisits legals oportuns (de l’any 
natural de la concessió), a nom de l’entitat, indicant perceptor, concepte i import de les despeses relacionades
amb l’entitat.

 2.Tota la documentació on aparega la col·laboració de l’Ajuntament d’Almussafes (revistes, publicitat, 
cartelleria, tríptics, etc.)

 3 .Memòria de l'activitat realitzada que arreplegue tota la informació des del seu inici, desenrotllament i 
conclusió, amb indicació de les despeses i ingressos i el numere de participants.

 4. En cas de rebre subvencions d’altres entitats, certificat de relació i quantia.



 


	JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A ENTITATS JUVENILS D’ALMUSSAFES PER A L’ANY
	A
	B
	EXPOSA:

	C
	SOLICITA:
	En Almussafes, a de de


	D
	DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (Marca amb una X)
	DE CARÀCTER OBLIGATORI


	Cuadro de texto 1: 
	Cuadro de texto 2: 
	Cuadro de texto 2_2: 
	Cuadro de texto 1_2: 
	Cuadro de texto 1_3: 
	Cuadro de texto 1_4: 
	Cuadro de texto 1_5: 
	Cuadro de texto 1_6: 
	Cuadro de texto 1_7: 
	Cuadro de texto 1_8: 
	Cuadro de texto 1_9: 
	Cuadro de texto 1_10: 
	Cuadro de texto 3: 
	Cuadro de texto 1_11: 
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_2: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_3: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1_4: Off
	Dia: 
	Dia_2: 
	Cuadro de texto 2_3: 


