COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT
PLA RESISTIR · AJUDES PARÈNTESI
DADES DE L'EMPRESA, ENTITAT O PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA EMPRESA, ENTIDAD O PERSONA SOLICITANTE
NOM I COGNOMS o RAÓ SOCIAL / NOMBRE Y APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL

NIF, NIE o CIF

DOMICILI FISCAL o DE L’ACTIVITAT/ DOMICILIO FISCAL o DE LA ACTIVIDAD

CP i LOCALITAT / CP y LOCALIDAD

ADREÇA ELECTRÒNICA / DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

TELÈFON / TELÉFONO

CNAE

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (si escau) / DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (si procede)
NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS

NIF o NIE

ADREÇA ELECTRÒNICA / DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

TELÈFON / TELÉFONO

DECLARA: / DECLARA:
•

Que es compleix amb l’objecte de la subvenció convocada i que les despeses realitzades i pagades en l’execució de les actuacions subvencionades són les
següents. / Que se cumple con el objeto de la subvención convocada y que los gastos realizados y pagados en la ejecución de las actuaciones subvencionadas son los
siguientes.

Concepte de la despesa

Núm. factura o identifcació

Data emissió

Data pagament

Proveïdor

Import en € sense IVA

Import en € IVA inclòs

Concepto del gasto

Nº factura o identifcación

Fecha emisión

Fecha pago

Proveedor

Importe en € sin IVA

Importe en € IVA incluido
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Concepte de la despesa

Núm. factura o identifcació

Data emissió

Data pagament

Proveïdor

Import en € sense IVA

Import en € IVA inclòs

Concepto del gasto

Nº factura o identifcación

Fecha emisión

Fecha pago

Proveedor

Importe en € sin IVA

Importe en € IVA incluido

•

Que en relació amb l’import de l’IVA corresponent a les despeses citades abans i per a les quals se sol·licita la subvenció . / Que en relación com el importe del
IVA correposndiente a los gastos citados anteriormente y para los que se solicita la subvención:
NO té caràcter compensable o recuperable i ha sigut efectivament abonat, perquè no està afectat per cap activitat subjecta o que meri te IVA. / NO tiene carácter compensable o
recuperable y ha sido efectivamente abonado, porque no está afectado per ninguna actividad sujeta o que devengue IVA.

SÍ que té caràcter compensable i recuperable i és objecte de declaració d’IVA. / SÍ que tiene carácter compensable o recuperable y es objeto de declaración de IVA.
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•

Que en relació a la sol·licitud d’altres subvencions: / Que en relación a la sol·licitud de otras subvenciones:
NO ha obtingut cap altra ajuda per als mateixos conceptes subvencionables en aquesta ajuda. / NO ha obtenido ninguna ajuda para los mismos conceptos subvencionables en esta ayuda.
SÍ, s’han rebut les següents ajudes per als mateixos conceptes subvencionables en aqeusta ajuda. / SÍ , se han recibido las siguientes ayudas para los mismos conceptos subvencionables en esta ayuda.

Organisme / Organismo

Convocatòria / Convocatòria

Import sol·licitat / Importe solicitado

Import concedit / Importe concedido

M’han informat que d'acord amb la legislació de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/1679, de 27 d'abril, les meues dades personals seran tractades per
l'Ajuntament de Vinaròs amb la fnalitat de poder tramitar o respondre adequadament la meua sol·licitud; que les dades seran tractades en exercici de les potestats
atribuïdes a l'Ajuntament per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques i no se cediran a tercers, excepte quan es tinga l'obligació legal de cessió a altres organismes; i que mitjançant una instància dirigida a
l'Ajuntament de Vinaròs podré exercir els drets d'accés, rectifcació, supressió i portabilitat de les dades i limitació o oposició al seu tractament. / Me han informado que,
de acuerdo con la legislación de protección de datos, Reglamento (UE) 2016/1679, de 27 de abril, mis datos personales serán tratados por el Ajuntament de Vinaròs con el fn de
poder tramitar o responder adecuadamente mi solicitud.; que los datos serán tratados en ejercicio de las potestades atribuidas al Ajuntament por la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y no se cederán a
terceros, excepto cuando se tenga la obligación legal de cesión a otros organismos; y que mediante una instancia dirigida al Ajuntament de Vinaròs podré ejercer los derechos de
acceso, rectifcación, supresión y portabilidad de los datos y limitación u oposición a su tratamiento.
Signatura / Firma

Data / Fecha
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