COMPTE JUSTIFICATIU SUBVENCIONS
1. Dades d'identificació
Sol·licitant
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIF

En el cas de persones jurídiques caldrà aportar còpia de la targeta d'identificació fiscal o escriptura pública

(1)

Representant (dades d'identificació de la persona signant)
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIF

Dades de contacte (si ompliu la casella del representant, les dades de contacte han de fer referència només al representant)
Domicili

Població

Codi Postal

Telèfon

Correu electrònic

2. Certificat
La persona signant certifica:
Primer. Que s'han realitzat/executat els ingressos i les despeses derivades de l'objecte subvencionat
tal com es mostra a la declaració responsable.
Segon. Que la subvenció servirà per cobrir les pèrdues del negoci fins al màxim establert a la
convocatòria.
Tercer. Que les pèrdues del negoci són
de responsable següent:

€, que es detallen en la declaració

Quart. Que aquesta entitat es troba al corrent amb les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
Dades de contacte

Nom i cognoms o raó social

DNI/NIF

En representació de

DNI/NIF

Domicili

Població

Adreça electrònica

Codi Postal

Telèfon mòbil

Declaro que
Per ordre de la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, he tingut el següent resultat en
relació als ingressos i despeses de l'activitat durant els mesos de gener a març 2021:

INGRESSOS I DESPESES ACTIVITAT GENER A MARÇ 2021
gener 2021

febrer 2021

març 2021

TOTAL

INGRESSOS
DESPESES
RESULTAT
L'import no inclourà IVA, en el cas que aquest sigui deduïble

Data i signatura
Palafrugell,

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Palafrugell.
Finalitat: Deixar constància de les entrades i sortides dels documents, identificació de persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a
efectes de compliment de les obligacions establertes a cada procediment i seguiment de les actuacions.
Legitimació: Compliment d'obligació legal.
Destinataris: Altres Administracions Públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del
tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Palafrugell.
Trobareu més informació a l'adreça https://seu.palafrugell.cat/politica-de-proteccio-de-dades
Deixar en blanc la sol·licitud

Imprimir la sol·licitud

