Convocatòria 2019
Formulari únic de sol·licitud de subvenció i justificació
Nom de l'entitat

NIF

Adreça

C. postal

Telèfon 1

Telèfon 2

Adreça electrònica

Càrrec que ocupa

Representant de l'entitat (nom i cognoms) NIF

Dades bancàries: IBAN

Entitat

Oficina

DC

Número de compte

Nom del projecte, activitat o actuació per a la qual es demana la subvenció:

Import de la subvenció sol·licitada

Nombre de beneficiaris

Memòria explicativa

Es pot adjuntar opcionalment a aquest formulari una memòria explicativa més detallada.
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Balanç econòmic del projecte, activitat o actuació per a la qual es demana la subvenció
Ingressos
Concepte

Despeses
Import

Concepte

Import total que abonen els alumnes

Monitors

Subvenció demanada a la Fundació

Transport

Altres subvencions per a aquesta activitat

Serveis contractats a tercers

Total

€ 0,00

Total

Import

€ 0,00

Documentació que cal presentar per demanar la subvenció:

a) Formulari únic de sol·licitud i justificació de subvenció.
b) Fotocòpia del NIF de l'entitat.
c) Fotocòpia dels estatuts vigents.
d) Certificat d'inscripció en el registre públic corresponent.
e) Còpia de les factures, amb data de 2019, de les despeses que s'imputen a l'actuació.
Declaro que els documents següents ja els vam presentar en alguna de les tres darreres
convocatòries: 2016, 2017, 2018 (marcar el que correspongui).
Fotocòpia dels estatuts vigents

Certificat d'inscripció en el registre públic corresponent

Signatura i segell de l'entitat o institució

Tarragona,

de gener

de 2019

Guardar

Imprimir

D'acord amb la Llei de 13 de desembre, de protecció de
personals facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació,
legislació vigent, mitjançant escrit presentat a la següent
Antoni, 100, 43003 Tarragona.

Netejar formulari

dades de caràcter personal, s'informa que les dades
per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s'informa
cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la
adreça: Fundació Rafael Panasachs, passeig de Sant
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