En/Na: .................................................................................................. NIF: ........................
en representació de l’Entitat: .................................................................NIF:........................
Adreça: ....................................................................................................................... Codi postal: ................................
Població (comarca): ..........................................................................................................................................................
Telèfon: .................................................................................................... Mòbil: ............................................................
Correu-e: ..........................................................................................................................................................................

JUSTIFICACIÓ

SUBVENCIÓ A ENTITATS ESPORTIVES
Termini de l’1 d’octubre al 5 de novembre 2020

Aquesta justificació i la documentació adjunta s'ha de presentar mitjançant E-TRAM. Heu d'emplenar tots els
apartats i totes les caselles exceptuant les marcades com a opcionals*. Tota la informació que no s’inclogui al
seu apartat no es podrà tenir en compte. Si necessiteu més espai, ho indiqueu, i ho adjunteu com a annex.

EXPOSEM i adjuntem
Presentem balanç real 2020 (o curs/temporada 2019/20) l’adjuntem o s’ha entregat/entregarà en data: ........................
Presentem memòria d’activitats dutes a terme a Vilafant el 2020 (amb nom de l’activitat, data i lloc de realització,
despeses realitzades per dur-les a terme, i ingressos si l'activitat no és gratuïta)

Presentem el rebut de Responsabilitat Civil vigent l’adjuntem ara o s’ha entregat/entregarà en data: ........................
Presentem difusió on s’inclou l’escut de l’Ajuntament com a col·laborador (i si s’escau, també el logo de Ràdio Vilafant)
(* opcional) Presentem la Declaració responsable perquè ha canviat respecte la presentada amb la sol·licitud
i per això, us

ACLARIM, sobre les activitats incloses a la sol·licitud i que s’havien de fer durant el 2020
ACTIVITATS DE LA SOL·LICITUD QUE S’HAN ANUL·LAT (indiqueu nom de l’activitat, data i lloc)

ACTIVITATS DE LA SOL·LICITUD QUE S’HAN AJORNAT (indiqueu nom de l’activitat, data i lloc)

ACTIVITATS NOVES, NO INCLOSES A LA SOL·LICITUD (indiqueu nom de l’activitat, data i lloc)

ACTIVITATS AMB PUNTUACIÓ ESPECIAL (si les vau incloure a la sol·licitud indiqueu si s'han realitzat finalment, data, lloc...)
Activitats fetes el dimecres 16 de setembre del 2020
Activitats fetes conjuntament amb altres entitats
Activitats fetes a la Fira del Conill 2020, Festa del Carme 2020 o Festa Major 2020

i us
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RELACIÓ DE FACTURES I TIQUETS JUSTIFICATIUS de l'any 2020

0,00€

Heu d'adjuntar factures i tiquets per un import que superi els següents dos valors mínims de justificació i la condició:
- Pel doble de la subvenció concedida (heu de multiplicar per 2 la subvenció concedida i tindreu el valor mínim a justificar)
- La Suma de totes les subvencions incloses a la Declaració més la subvenció concedida no pot superar el 90% de la vostra
despesa (heu de sumar totes les subvencions amb la concedida per l'Ajuntament i dividir-ho per 0'9 i tindreu l'altre valor mínim a justificar)
- Les despeses ordinàries no poden superar el 30% de totes les despeses presentades.

ADJUNTEM COMPTE JUSTIFICATIU (relació de factures/tiquets de l'any 2020)
Si no us hi caben, anoteu al concepte conforme hi adjunteu una relació a part:

DESPESES ORDINÀRIES 2020 (les no relacionades amb les activitats, no poden superar el 30% del total de despeses)
0,00€
Data
Concepte
Import

DESPESES DE LES ACTIVITATS 2020 (les directament relacionades amb les activitats dutes a terme)
Data
Concepte
Activitat relacionada
Import

0,00€

La persona signant, declara que les dades indicades són certes i correctes, i no hi ha cap omissió d’informació rellevant.
Lloc i data:

Signatura:

.....................................................................
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