Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles

ANNEX 2
DECLARACIÓ JURADA PER A ENTITATS BENEFICIÀRIES DE SUBVENCIONS CONCEDIDES
PER L'AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES
DADES RELATIVES A L'ENTITAT:
ENTITAT BENEFICIÀRIA:

CIF:

ADREÇA:

C.P.:

POBLACIÓ:

TELÈFON:

CORREU ELECTRÒNIC:

DADES RELATIVES AL PRESIDENT DE L'ENTITAT:
NOM I COGNOMS:

NIF:

CORREU ELECTRÒNIC:

TELÈFON:

DADES IDENTIFICATIVES DE L'ACTUACIÓ:
NOM DE L'ACTUACIÓ:
ANY:

IMPORT ATORGAT:

ÒRGAN ATORGANT:

DATA ATORGAMENT:

BESTRETA:

DATA
BESTRETA:

IMPORT
BESTRETA:

DECLARO:
1. Que s'ha efectuat el pagament de les despeses recollides en aquesta relació i que han estat
destinades íntegrament a l'activitat referida.
2. Que l'aportació de l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, conjuntament amb les altres fonts
de finançament obtingudes, NO supera el cost de l'activitat subvencionada.
3. Que l'entitat està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal
de l'Administració Tributària (AEAT), amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i amb
l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.
4. Que les factures i tiquets pagats amb la subvenció referida no s'han utilitzat com a justificació de
pagament d'altres subvencions, ni de l'Ajuntament ni d'altres organismes ni persones
físiques/jurídiques.
5. Que s'adjunten a aquesta declaració tots els documents originals justificatius i fotocòpies dels
mateixos tant de la despesa com dels pagaments realitzats per dur a terme l'activitat subvencionada,
per a què l'Ajuntament en validi les còpies. Els documents originals seran retornats i aquests hauran
de romandre arxivats a l'entitat i a disposició de l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.
6. Que la informació facilitada al balanç de l'exercici (relació d'ingressos i despeses) reflexa la
imatge fidel de l'entitat.
Sant Fost de Campsentelles, ________ d____________________ de __________

Signatura
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