
 JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE SUBVENCIÓ ENTITAT MUNICIPAL

DADES PERSONALS

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans

T. 93 864 80 56
www.palauplegamans.cat

CIF: P-0815500-D

Nom i cognoms  DNI/NIE/Passaport

Nom i cognoms del representant (si s’escau)    DNI/NIE/Passaport

Domicili a efectes de notificació

Població Codi postal

Correu electrònic (obligatori en cas d’optar per la notificació electrònica*)  Telèfon Mòbil

(*)     Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment. A tal efecte facilito en la present 
sol·licitud el correu electrònic i el telèfon mòbil on rebre l’avís de la posta a disposició de les notificacions.

DESPESES DEL PROJECTE / ACTIVITAT
La rendició del compte justificatiu consistirà en omplir les dades que es demanen en aquest document junt amb la 
memòria del projecte/activitat realitzat.

Nom del projecte

Cost total del projecte Import total de la subvenció Període d’execució del projecte

*Cal omplir l’annex 1 relatiu a la justificació de les despeses

INGRESSOS DEL PROJECTE / ACTIVITAT
L’entitat haurà de comunicar totes les subvencions, ingressos i recursos que financin l’activitat/projecte subvencionat.

*Cal omplir l’annex 2 relatiu a la justificació d’ingressos

ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÉS

Declaro responsablement que totes les dades descrites són certes.

“D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades seran incloses en un 
tractament de dades responsabilitat de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Les dades seran utilitzades per a la gestió del tràmit que 
esteu realitzant, i no seran cedides a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat de conformitat amb les 
disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o el consentiment inequívoc, segons el cas. Un cop gestionat el tràmit seran 
conservades per obligació legal com a part del procediment administratiu. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat.

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió 
d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades o bé per mitjans electrònics www.palauplegamans.cat o bé presencialment o per correu 
convencional a l’adreça següent: plaça de la Vila, 1 – 08184 Palau-solità i Plegamans.”

20211-005 v1 IMP. MUNICIPAL

Palau-solità i Plegamans,  30   de/d’ d   esembre de 2019  

Signatura



ANNEX 1. QUADRE JUSTIFICACIÓ DESPESES

Descripció de l’activitat  Núm. Factura    Import total factura   Import imputable al projecte

   TOTAL 



ANNEX 2. JUSTIFICACIÓ INGRESSOS
Subvencions de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Nom de la convocatòria de subvencions Data de cobrament Import atorgat

Subtotal 

Subvencions d’altres administracions

Nom i any de la convocatòria de subvencions   Administració  atorgant NIF Administració   Import       Data de cobrament

        Subtotal 



Recursos propis, aportacions d’ens privats i altres ingressos
Concepte de l’ingrés Emissor ingrés NIF emissor  Import  Data de cobrament

Subtotal 
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