Sol·licitant
Sr.
Sra.

Nom/Raó social:

Doc. identificatiu:

Representant
Nom:

Doc. identificatiu:

Dades per a notificacions
Adreça electrònica:
Telèfon mòbil:
Titular de l’adreça:
Adreça (en cas de ser pers. física):
Municipi:

CP:

Telèfon fix:

Exposo

(Si cal, podeu utilitzar el revers o un full addicional)

Demano

Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___
Signatura,

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA
Ajuntament de Girona – Pl. del Vi, 1 – 17004 Girona – Tel. (+34) 972 419 000 – www.girona.cat – CIF: P1708500B
Codi d’identificació: L01170792

Pagament de la taxa
Si aquest tràmit està subjecte al pagament de la taxa corresponent mitjançant el document
d’autoliquidació que se us lliurarà amb el justificant del Registre General, disposeu de 10 dies
hàbils per fer el pagament a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

Veracitat de la documentació aportada
La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents
aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

Documentació pendent de digitalitzar
La documentació aportada pendent de digitalitzar estarà a disposició de la persona sol·licitant a
partir del tercer dia hàbil des de la data de presentació, i es podrà recollir fins al cap de 10 dies
naturals a comptar de la mateixa data.
Recollirà la documentació pendent de digitalitzar:

Sí
No

Autoritzo
L’Ajuntament a destruir la documentació no recollida, segons el que s’estableix en l’Acord 1/2010
de la Comissió Nacional, d’Accés, Avaluació i Tria Documental sobre les condicions de substitució
de documents en suports físics per còpies electròniques de documents amb validesa d’originals i,
el procediment de la Secció de Gestió Documental i Arxiu de l’Ajuntament de Girona.

Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___
Signatura

En el supòsit de no autoritzar l’Ajuntament de Girona a consultar i verificar les dades, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents
administracions públiques, la persona interessada haurà de comunicar la seva oposició expressa.
Les vostres dades personals s’incorporaran als fitxers automatitzats de l’Ajuntament de Girona únicament per a la resolució d’aquesta
tramitació. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el
dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al registre general de l’Ajuntament de Girona o al
registre telemàtic habilitat al web www.girona.cat.

Compte justificatiu
Tipus de subvenció sol·licitada
Subvencions iguals o superiors a 30.000 €
Subvencions inferiors a 30.000 €

Dades d’identificació de la institució, entitat o empresa
Nom:

NIF:

Adreça:
Municipi:

CP:

Telèfon fix:

Fax:

Telèfon mòbil:
Adreça electrònica:

Dades d’identificació de la persona signant de la declaració
Nom:

NIF:

Càrrec dins l’entitat:

Dades d’identificació de l’expedient
Núm. d’expedient:
Concepte subvencionat:
Import concedit:

MODEL 1412

Centre gestor:

Certifico

1. Que s’han realitzat/executat les activitats/inversions derivades de l’objecte subvencionat
amb el grau de compliment, resultat i incidències que es detallen a continuació:
Memòria, grau de compliment i resultats de l’objecte subvencionat

2. La subvenció ha servit per realitzar l’activitat/inversió per a la qual es va concedir.
3. Que el cost de l’actuació subvencionada ha estat de: _____________________ € ,que es
detalla en la relació de despeses que s’ajunta.
4. Que no s’ha disposat de cap altra subvenció o ingrés afectat per l’activitat/inversió que es
tracta que sumats a l’ajuda de l’Ajuntament sobrepassi el seu cost total, tal com s’acredita
a la certificació de finançament que s’acompanya.
5. Que l’Entitat/Ens ha dut a terme el programa o activitat objecte de la subvenció, amb el
següent balanç econòmic:
CERTIFICAT DE FINANÇAMENT
Cost de l’actuació

€

Detall de finançament

IMPORT

Subvenció Ajuntament:

€

Fons propi:

€

Altres aportacions1:

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Total finançament:

€

6. Que els documents acreditatius de la despesa de l’actuació han estat aprovats per
aquesta Corporació i s’ha procedit a la corresponent comptabilització amb càrrec al
pressupost de la Corporació de l’exercici econòmic de l’any ___________ .

1

Cal detallar-les per cada ens concedent

MODEL 1412

7. Que aquesta entitat es troba al corrent amb les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
8. Que als efectes d’acreditar el que es declara, autoritza a l’Ajuntament de Girona a
sol·licitar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària i a la Tresoreria de la Seguretat
Social les dades relatives a l’estat d’acompliment de les seves obligacions tributàries i de
la seguretat social.
9. Que ens comprometem a comunicar a l’Ajuntament de Girona qualsevol modificació que
es produeixi respecte a les dades que consten al certificat de finançament i que suposin
un augment de les subvencions rebudes o una disminució de les despeses incloses al cost
de l’actuació.

Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___
Signatura,2

2

Signatura de la persona beneficiària o representant i segell de l’entitat

MODEL 1412

Relació de despeses
Núm.
factura

Data3

Proveïdor/a
NIF
Receptor/a

Descripció
despesa

Cost total
despesa

% imputat 4

3

Data factura o període o nòmina

4

S’imputarà el 100% al projecte subvencionat quan el total de la despesa s’adeqüi a l’objecte de la subvenció.

MODEL 1412

Import
imputat

Dades d’identificació
Entitat/Ens:
El secretari/a, interventor/a o tresorer/a:
Nom i cognoms:
Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___
Signatura,

MODEL 1412

