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1. Dades d’ingressos bruts
Nom i cognoms de qui subscriu
Càrrec
NIF
Nom o raó social del/de la beneficiari/ària
CIF/NIF
Regidoria/Servei concedent
Activitat subvencionada
Subvenció concedida Ajuntament
Ingressos o altres subvencions rebudes
amb la mateixa finalitat

2. Relació d’ingressos o subvencions rebudes amb la mateixa finalitat (sense considerar
la subvenció atorgada per l’Ajuntament d’Esparreguera) *
Concepte d’ingrés
(exemples: subvenció, entrades,
vendes, matricula, inscripció,...)

Tercer
(en cas que pel concepte d’ingrés sigui nominatiu)
Nom

Import

NIF/CIF
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TOTAL

* Amb caràcter general queden exclosos els ingressos no finalistes de l’entitat, com per exemple les
quotes dels seus socis pel finançament global de l’entitat, aportacions d’entitats privades no
finalistes a l’activitat subvencionada, etc.
Els ingressos declarats han de formar part de la comptabilitat de l’entitat (llibres i registres
comptables) i l’entitat ha de disposar de la documentació que acrediti la seva quantia per aportarla en cas de requeriment de l’Ajuntament per actuacions de comprovació i de control financer de
la subvenció concedida.

3. Declaració d’inexistència d’altres ingressos
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El/La sotasignant declara que no li ha estat concedida cap subvenció pública o privada, ni tampoc ha rebut cap ingrés
de qualsevol naturalesa, amb la finalitat de finançar totalment o parcialment la mateixa activitat que ha estat objecte
de subvenció per part de l’Ajuntament d’Esparreguera (si no es consignen altres ingressos en la relació d’ingressos o
subvencions rebudes amb la mateixa finalitat de l’apartat 2 s’entendrà signada la declaració de la seva inexistència).

Esparreguera,

de

de 20

Signatura del/de la beneficiari/ària o representant legal de l’entitat
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ILꞏLM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA
Les dades personals seran incloses en un fitxer de l’Ajuntament d’Esparreguera, per a la finalitat indicada, el qual adopta les
mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal. Accepta
expressament, via correu postal o electrònic, SMS/IM o Xarxa social rebre informació de l’Ajuntament d’Esparreguera relativa a les
funcions que li són pròpies, o no accepta .
Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancelꞏlació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a
l’OAC, a la Plaça de l’Ajuntament, 1 – 08292 Esparreguera.

