JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA D’ESDEVENIMENTS ESPORTIUS DE
CARÀCTER NO OFICIAL PER A L’ANY
A

DADES D’IDENTIFICACIÓ (Representant de l’Entitat/Club)

COGNOMS I NOM

DNI

ADREÇA

C. POSTAL

LOCALITAT

PROVÍNCIA

TELÈFON

ENTITAT/CLUB

B

CIF

EXPOSA:

Donat que l’entitat que precedeix, se li ha concedit una SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA D’ESDEVENIMENTS
ESPORTIUS DE CARÀCTER NO OFICIAL per a l’any
Que coneixent les bases i la documentació a presentar, es per el que,

C

SOL·LICITA:

Siga admesa la documentació que s’adjunta, per a justificar la dita subvenció.
En Almussafes a

de

de

EL REPRESENTAT DE L’ENTITAT

D

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (Marcar amb una X)

Originals o fotocòpies compulsades de les factures o justificants que reunisquen els requisits legals oportuns (de l’any
natural de la concessió), a nom de la entitat, amb indicació de perceptor, concepte i import de les despeses relacionades amb
l’entitat.
Memòria del projecte i programa d’activitats de la temporada

,o

si la entitat funciona en any natural,

havent d’indicar:
a.- Relació detalla de les activitats realitzades amb nombre de participants en cada una d’elles.
b.- Relació detallada de les despeses i ingressos de l’exercici
Tota la documentació on aparega la col·laboració de l’Ajuntament d’Almussafes (revistes, publicitat, cartelleria, tríptics,
etc.)
En el cas de rebre subvencions d’altres entitats, presentar certificat de relació i quantia de les mateixes.
En compliment de l'art. 5 de Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal, l'informem que
les dades de caràcter personal i la informació facilitada per vostè seran incorporades i tractades en un fitxer informatitzat del que és
responsable l'Ajuntament, la finalitat del qual és facilitar la gestió administrativa que li és pròpia. Vostè podrà, en tot moment, i de
conformitat amb la legislació vigent exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació mitjançant sol·licitud dirigida a quest
Ajuntament.

MEMÒRIA REALITZADA EN LA TEMPORADA

,o

PER A ENTITATS QUE

FUNCIONEN EN ANYS NATURALS
NOM DE L’ACTIVITAT

DATA

LLOC

NÚM.
PARTICIPANTS

RELACIÓ DE PARTICIPANTS:
CATEGORIA

HOMES

DONES

TOTAL

B) DESPESA I FINANÇAMENT DE L’EVENT:
DESPESES
Concepte

Despeses

DESPESA TOTAL

INGRESSOS
Concepte

INGRESSOS TOTALS

Ingressos

